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Seznam zkratek uvedený v tabulkách a komentářích:  

 

SR = schválený rozpočet 

UR = upravený rozpočet 

Skut. = skutečnost 

Rozp. = rozpočtový 

Odd. = oddíl 

MČ = městská část 

ÚMČ = Úřad městské části  

PAR = paragraf 

POL = položka 

ÚZ = účelový znak 

ZŠ = základní škola 

MŠ = mateřská škola 

PO = příspěvková organizace  

EU = Evropská unie 

hl. m. Prahy = hlavního města Prahy 

HMP = hlavní město Praha  

MHMP = magistrát hlavního města Prahy 

OD = odbor dopravy 

OOŽP = odbor ochrany životního prostředí 

OTSMI = odbor technické správy majetku a investic 

OT = oddělení technické 

OSÚ = oddělení správy úřadu 

OE = odbor ekonomický 

OŠ = odbor školství 

OK = odbor kultury 

OVVK = odbor vnějších vztahů a komunikace 

OKÚ = odbor kancelář úřadu 

OPPM = oddělení personální práce a mezd 

OKŘIS = oddělení krizového řízení a informační služba  

ZAFO = zaměstnanecký fond 

OÚR = odbor územního rozvoje 

OSV = odbor sociálních věcí 

OMA = odbor majetku  

OVHČ = odbor vedlejší hospodářské činnosti 

OV = odbor výstavby 

OI = odbor informatiky 

Atrium = Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 – Atrium na Žižkově 

SARA Pražačka = Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou 
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SMP Praha 3 a.s. = Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 

SZM MČ Praha 3 a.s. = Správa zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s. 

OPPPR = Operační program Praha – Pól růstu 

OPVVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky 

MV ČR = Ministerstvo vnitra České republiky 

MPSV ČR = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

Rozp. odd. 43 – Sociální služby a pomoc = rozpočtový oddíl 43 – Sociální služby a pomoc a společné 

činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 
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I. část: Hospodaření městské části Praha 3 za rok 2019 
 
 

V rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2019 jsou v I. části předkládány souhrnné 

údaje o celoročním hospodaření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. 

 

Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019 se v I. části skládá: 

o z údajů o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a o dalších 

finančních operacích včetně tvorby a použití účelových fondů 

o z vyhodnocení výsledků hospodářské činnosti městské části Praha 3 

o z vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy 

o ze zhodnocení finančního hospodaření organizací, jež jsou zřízeny městskou částí 

Praha 3 
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Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR

rozpočet rozpočet k 31.12.2019 % %

59 616,0 59 616,0 69 300,1 116,2% 116,2%

41 847,9 43 340,6 75 447,6 180,3% 174,1%

101 463,9 102 956,6 144 747,7 142,7% 140,6%

937 233,6 1 087 067,5 1 081 629,1 115,4% 99,5%

1 038 697,5 1 190 024,1 1 226 376,8 118,1% 103,1%

5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) 603 400,9 748 046,6 604 057,6 100,1% 80,8%

5347 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 0,0 1 325,4 1 325,4 x 100,0%

5xxx - Běžné výdaje celkem (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) 603 400,9 749 372,0 605 383,0 100,3% 80,8%

5331 - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací 29 740,6 29 765,6 29 765,6 100,1% 100,0%

633 141,5 779 137,6 635 148,6 100,3% 81,5%

6xxx - Kapitálové výdaje 405 556,0 464 194,3 337 289,9 83,2% 72,7%

405 556,0 464 194,3 337 289,9 83,2% 72,7%

1 038 697,5 1 243 331,9 972 438,5 93,6% 78,2%

0,0 -53 307,8 253 938,3 x -476,4%

0,0 53 307,8 -253 938,3 x -476,4%

0,0 0,0 0,0 x xRozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování)

TŘÍDA 5 - Běžné výdaje celkem

TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje celkem 

Ú H R N   V Ý D A J Ů 

P Ř Í J M Y  (bez Tř. 8 - financování) -   V Ý D A J E

saldo Tř. 8 - Financování 

Ú H R N   P Ř Í J M Ů   (třídy 1 + 2 + 4)

TŘÍDA 4 - Dotace

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč)

VLASTNÍ  PŘÍJMY  CELKEM  (třída 1 + 2)

PŘÍJMY/VÝDAJE 

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy

Rok 2019

TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy
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Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2019 

 (v tis. Kč) 
 

 
Úvod 
Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2019 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. 

To  znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2019 kladného salda hospodaření ve výši 

253 938,3 tis. Kč, což ovlivňuje nízké plnění výdajů.  

 

Bilance příjmů 
Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2019 se městské části 

Praha 3 podařilo naplnit, resp. byly překročeny. Vyšší plnění vlastních příjmů je ovlivněno zejména 

přijatými sankčními platbami, místními poplatky a ostatními nedaňovými příjmy. Dotace vykazují nižší 

plnění k upravenému rozpočtu roku 2019, což ovlivňuje položka 4137 – převody mezi statutárními městy 

(hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, městská část dle pokynu MHMP 

provedla rozpočtové opatření v souvislosti s přijatými dotacemi, avšak příjem finančních prostředků 

neproběhl, a to u dotací prostřednictvím EU. 

 

Bilance výdajů 
Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2019 je patrné, že městská 

část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, 

než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 63 – Finanční operace, 61 – 

Správa, 43 – Sociální služby a pomoc a 34 – Sport a zájmová činnost. 

 

Neplnění kapitálových výdajů ovlivňují akce, které nebyly včas zahájené, a to vzhledem k výběrovým 

řízením a stavebním povolením nebo se od jejich realizace upustilo. Největší podíl na neplnění 

kapitálových výdajů má oddíl 63 – Finanční operace, 37 – Ochrana životního prostředí a 36 – Bydlení, 

komunální služby a územní rozvoj. 
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Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR

rozpočet rozpočet k 31.12.2019 % %

59 616,0 59 616,0 69 300,1 116,2% 116,2%

1341 - Poplatek ze psů 1 600,0 1 600,0 1 831,0 114,4% 114,4%

1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,0 2 000,0 3 427,9 171,4% 171,4%

1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000,0 8 000,0 15 203,5 190,0% 190,0%

1344 - Poplatek ze vstupného 6,0 6,0 55,3 921,7% 921,7%

1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,0 2 000,0 2 249,4 112,5% 112,5%

1361 - Správní poplatky 9 010,0 9 010,0 8 412,1 93,4% 93,4%

1511 - Daň z nemovitých věcí 37 000,0 37 000,0 38 120,9 103,0% 103,0%

41 847,9 43 340,6 75 447,6 180,3% 174,1%

2122 - Odvody příspěvkových organizací 29 740,6 29 765,6 29 765,6 100,1% 100,0%

2141 - Příjmy z úroků 400,0 400,0 2 685,1 671,3% 671,3%

2149 - Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0,0 0,0 10,2 x x

2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 200,0 8 200,0 32 822,2 400,3% 400,3%

2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 141,2 x x

2321 - Přijaté neinvestiční dary 0,0 835,0 835,0 x x

2322 - Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 94,0 x x

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 106,6 x x

2328 - Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 99,0 x x

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 150,0 782,7 5 780,2 3853,5% 738,5%

2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 499,0 499,0 406,8 81,5% 81,5%

2412 -
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - 
právnických osob

343,1 343,1 343,1 100,0% 100,0%

2420 -
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a 
podobných subjektů

2 515,2 2 515,2 2 358,6 93,8% 93,8%

101 463,9 102 956,6 144 747,7 142,7% 140,6%

Příjmy MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč)

PŘÍJMY

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy

TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy

Rok 2019

VLASTNÍ  PŘÍJMY  CELKEM  (třída 1 + 2)
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Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR

rozpočet rozpočet k 31.12.2019 % %

937 233,6 1 087 067,5 1 081 629,1 115,4% 99,5%

4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 649 335,6 592 424,5 593 995,6 91,5% 100,3%

4137 -
Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 
částmi - celkem, z toho: 

287 898,0 494 643,0 487 633,5 169,4% 98,6%

4137 -
Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 
částmi - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah

46 603,0 46 603,0 46 603,0 100,0% 100,0%

4137 -
Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 
částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah

241 295,0 241 295,0 241 295,0 100,0% 100,0%

4137 -
Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 
částmi - příjmy - dotace

0,0 206 745,0 199 735,5 x 96,6%

z toho se jedná o dotace: 

¨  celkem ze státního rozpočtu, z toho: x 42 651,6 42 651,4 x 100,0%

     •  neinvestiční dotace x 42 351,6 42 351,4 x 100,0%

     •  investiční dotace x 300,0 300,0 x 100,0%

¨  celkem z rozpočtu hl. m. Prahy, z toho: x 131 068,0 131 068,0 x 100,0%

     •  neinvestiční dotace x 56 507,9 56 507,9 x 100,0%

     •  neinvestiční dotace - daň z příjmů právnických osob x 16 446,2 16 446,2 x 100,0%

     •  neinvestiční dotace - finanční vypořádání - příděl x 3 113,9 3 113,9 x 100,0%

     •  investiční dotace x 55 000,0 55 000,0 x 100,0%

¨  celkem z podílu ze státního rozpočtu a podílu EU, z toho x 33 025,4 26 016,1 x 78,8%

     •  neinvestiční dotace x 31 242,5 25 748,4 x 82,4%

     •  investiční dotace x 1 782,9 267,7 x 15,0%

1 038 697,5 1 190 024,1 1 226 376,8 118,1% 103,1%

PŘÍJMY

Rok 2019

Ú H R N   P Ř Í J M Ů   (třídy 1 + 2 + 4)

TŘÍDA 4 - Dotace
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Komentář k příjmům MČ Praha 3 za rok 2019 

 
 

Příjmy rozpočtu jsou vymezeny v § 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky ministerstva financí  

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, v bilanci je 

použito druhové členění do tříd. Vlastní příjmy jsou zatříděny do třídy 1 – Daňové příjmy a do třídy  

2 – Nedaňové příjmy.  

 

Třída 1 – Daňové příjmy  

Daňové příjmy nebyly v I. – IV. čtvrtletí roku 2019 upravovány. Skutečné daňové příjmy tvoří 5,7 % 

celkových příjmů městské části Praha 3. V I. – IV. čtvrtletí roku 2019 bylo plnění daňových příjmů vyšší než 

se předpokládalo, na čemž se podílely zejména příjmy v souvislosti s místními poplatky za užívání 

veřejného prostranství a poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a daň z nemovitých věcí. 

 

Třída 2 – Nedaňové příjmy  

Nedaňové příjmy byly v I. – IV. čtvrtletí roku 2019 upravovány, resp. navyšovány, a to zejména v souvislosti 

s odvody příspěvkových organizací (navyšování odpisů nemovitého majetku), s neinvestičními dary  

a ostatními nedaňovými příjmy. Skutečné nedaňové příjmy tvoří 6,2 % celkových příjmů městské části 

Praha 3. 

 

Třída 4 – Přijaté transfery (dotace) 

Přijaté transfery (dotace) byly rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů 

hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté transfery (dotace). 

Třída 4 byla v I. – IV. čtvrtletí roku 2019 upravována, a to v souvislosti s přijatými dotacemi a převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti. 

Třída 4 tvoří 88,1 % celkových skutečných příjmů městské části a zahrnuje:  

 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti představuje položka 4131 – Převody z vlastních fondů 

hospodářské (podnikatelské) činnosti a zahrnuje zejména: 

 výnosy z bytových a nebytových prostor, 

 zimní údržbu chodníků, 

 převod finančních prostředků z privatizace a příjmy do Privatizačního fondu, 

 zapojení výnosů ze zóny placeného stání. 

 přijaté transfery (dotace) představuje položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) 

a jejich městskými obvody nebo částmi a zahrnuje:  

 dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah), 

 dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný 

vztah). 
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Tyto dotace jsou poskytnuty městské části Praha 3 na úhradu výdajů a nepodléhají finančnímu 

vypořádání s nadřazenými rozpočty. 

 transfery, které byly přijaty v průběhu roku (dotace) 

Veškeré dotace byly přijaty v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy příslušnými 

usneseními Rady městské části Praha 3 a byl o ně navýšen rozpočet městské části. Jednalo 

se o dotace, které městská část obdržela: 

 ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy  

 z rozpočtu hl. m. Prahy  

 ze státního rozpočtu (podíl) a rozpočtu EU (podíl) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 
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Neplnění  (+),
přečerpání (-)
k 100 % UR

v tis. Kč

1 Daňové příjmy 59 616,0 59 616,0 69 300,1 116,2% -9 684,1
Vyšší plnění příjmů ovlivňují zejména místní poplatky a daň z 
nemovitých věcí.

2 Nedaňové příjmy 41 847,9 43 340,6 75 447,6 174,1% -32 107,0
Na překročení objemu příjmů mají vliv především přijaté 
sankční platby a ostatní nedaňové příjmy.

101 463,9 102 956,6 144 747,7 140,6% -41 791,1 x

4 Dotace 937 233,6 1 087 067,5 1 081 629,1 99,5% 5 438,4

Na neplnění objemu příjmů se podíllí položka 4137 – převody 
mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi – příjmy, což ovlivňuje skutečnost, že 
městská část dle pokynu MHMP provedla rozpočtové opatření 
v souvislosti s přijatými dotacemi, avšak příjem finančních 
prostředků neproběhl, a to u dotací prostřednictvím EU. 

1 038 697,5 1 190 024,1 1 226 376,8 103,1% -36 352,7 x

% k UR

Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 + 4)

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2019 - příjmy (v tis. Kč)

Zdůvodnění překročení/neplnění objemu příjmů k 
upravenému rozpočtu

Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2)

Schválený 
rozpočet           
v tis. Kč

Upravený 
rozpočet           
v tis. Kč

Skutečnost        
v tis. Kč

Třída
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VÝDAJE MČ PRAHA 3 ZA ROK 2019 

 
 
 

Výdaje rozpočtu jsou vymezeny v § 9 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Celkové výdaje tvoří výdaje běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční). Městská část Praha 3 

schvaluje rozpočet výdajů dle odvětvového třídění na paragrafy a dle druhového třídění 

na seskupení položek. Výdaje byly v průběhu roku upravovány dle aktuálních potřeb a veškeré 

úpravy mezi paragrafy a seskupeními položek byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem 

městské části Praha 3. Výdaje jsou upravovány o přijaté dotace, o vratky finančního vypořádání  

a o přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji, které vyplývají z aktuálních potřeb Úřadu městské 

části Praha 3.  

 

Výdaje jsou financovány jak z rozpočtu městské části Praha 3, tak prostřednictvím rozpočtu hl. m. 

Prahy. V roce 2019 byly přijaty dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a dotace 

prostřednictvím Evropské unie.  
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I. běžné výdaje bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59)

533 534,536

odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0

odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0

odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 585,3 585,3

odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 87,4% 87,4%

odd. 22 - DOPRAVA - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 87,4% 87,4%

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)

schválený rozpočet 650,0 650,0

upravený rozpočet 650,0 650,0

skutečnost k 31.12.2019 581,7 581,7

% ke schválenému rozpočtu 89,5% 89,5%

% k upravenému rozpočtu 89,5% 89,5%

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP)

schválený rozpočet 20,0 20,0

upravený rozpočet 20,0 20,0

skutečnost k 31.12.2019 3,6 3,6

% ke schválenému rozpočtu 18,0% 18,0%

% k upravenému rozpočtu 18,0% 18,0%

50 51 52

Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek)

ORJRozpočtový oddíl, paragraf                               Seskupení položek

54

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Běžné 
výdaje 
celkem

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

5856

0312

0313

59 třída 5
53

03xx
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533 534,536

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 11 286,0 64 662,8 75 948,8

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 8 342,4 123 025,8 131 368,2

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 6 274,7 121 114,7 127 389,4

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke S. ROZPOČTU 55,6% 187,3% 167,7%

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - %  k U.  ROZPOČTU 75,2% 98,4% 97,0%

3111 - Mateřské školy - celkem

schválený rozpočet 2 500,0 18 947,5 21 447,5

upravený rozpočet 2 818,6 32 997,5 35 816,1

skutečnost k 31.12.2019 2 531,0 32 993,0 35 524,0

% ke schválenému rozpočtu 101,2% 174,1% 165,6%

% k upravenému rozpočtu 89,8% 100,0% 99,2%

3111 - Mateřské školy - příspěvky PO (OE)

schválený rozpočet 18 947,5 18 947,5

upravený rozpočet 29 702,0 29 702,0

skutečnost k 31.12.2019 29 697,5 29 697,5

% ke schválenému rozpočtu 156,7% 156,7%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3111 - Mateřské školy (OTSMI)

schválený rozpočet 2 500,0 2 500,0

upravený rozpočet 2 818,6 2 818,6

skutečnost k 31.12.2019 2 531,0 2 531,0

% ke schválenému rozpočtu 101,2% 101,2%

% k upravenému rozpočtu 89,8% 89,8%

3111 - Mateřské školy (OŠ)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 3 295,5 3 295,5

skutečnost k 31.12.2019 3 295,5 3 295,5

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

50

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

56

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

58

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ

04xx

52
53

54

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

51

04xx

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

59 třída 5

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Běžné 
výdaje 
celkem

0407

0410

0419

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky
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533 534,536

3113 - Základní školy - celkem

schválený rozpočet 0,0 41 269,3 41 269,3

upravený rozpočet 2 689,0 83 291,1 85 980,1

skutečnost k 31.12.2019 2 668,1 81 384,5 84 052,6

% ke schválenému rozpočtu x 197,2% 203,7%

% k upravenému rozpočtu 99,2% 97,7% 97,8%

3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE)

schválený rozpočet 41 269,3 41 269,3

upravený rozpočet 81 534,6 81 534,6

skutečnost k 31.12.2019 79 628,0 79 628,0

% ke schválenému rozpočtu 192,9% 192,9%

% k upravenému rozpočtu 97,7% 97,7%

3113 - Základní školy (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 2 689,0 2 689,0

skutečnost k 31.12.2019 2 668,1 2 668,1

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 99,2% 99,2%

3113 - Základní školy (OŠ)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 1 756,5 1 756,5

skutečnost k 31.12.2019 1 756,5 1 756,5

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3117 - První stupeň základních škol - celkem

schválený rozpočet 4 446,0 4 446,0

upravený rozpočet 6 737,2 6 737,2

skutečnost k 31.12.2019 6 737,2 6 737,2

% ke schválenému rozpočtu 151,5% 151,5%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

04xx

51

0407

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

5856

0410

5954

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

53

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu
Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

52 třída 550

Běžné 
výdaje 
celkem

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

0419

04xx

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery
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533 534,536

3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE)

schválený rozpočet 4 446,0 4 446,0

upravený rozpočet 6 586,7 6 586,7

skutečnost k 31.12.2019 6 586,7 6 586,7

% ke schválenému rozpočtu 148,1% 148,1%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3117 - První stupeň základních škol (OŠ)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 150,5 150,5

skutečnost k 31.12.2019 150,5 150,5

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ)

schválený rozpočet 8 786,0 8 786,0

upravený rozpočet 2 801,1 2 801,1

skutečnost k 31.12.2019 1 042,0 1 042,0

% ke schválenému rozpočtu 11,9% 11,9%

% k upravenému rozpočtu 37,2% 37,2%

3231 - Základní umělecké školy (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 33,7 33,7

skutečnost k 31.12.2019 33,6 33,6

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 99,7% 99,7%

0407

59 třída 5

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

50

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Běžné 
výdaje 
celkem

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

Rozpočtový oddíl, paragraf                                  Seskupení položek ORJ

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

51 52
53

0410

56 58

0419

0419

54
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533 534,536

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - SCHV. ROZPOČET 110,0 24 450,0 2 600,0 13 300,0 60,0 40 520,0

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - UPR. ROZPOČET 130,0 22 605,0 2 800,7 15 401,0 7,0 40 943,7

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 92,5 17 779,1 2 785,7 15 401,0 7,0 36 065,3

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 84,1% 72,7% 107,1% 115,8% 11,7% 89,0%

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - %  k U.  ROZPOČTU 71,2% 78,7% 99,5% 100,0% 100,0% 88,1%

3311 - Divadelní činnost - celkem 

schválený rozpočet 0,0 3 500,0 3 500,0

upravený rozpočet 530,2 3 500,0 4 030,2

skutečnost k 31.12.2019 530,2 3 500,0 4 030,2

% ke schválenému rozpočtu x 100,0% 115,1%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0%

3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE)

schválený rozpočet 3 500,0 3 500,0

upravený rozpočet 3 500,0 3 500,0

skutečnost k 31.12.2019 3 500,0 3 500,0

% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3311 - Divadelní činnost (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 530,2 530,2

skutečnost k 31.12.2019 530,2 530,2

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3312 - Hudební činnost (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 249,9 249,9

skutečnost k 31.12.2019 249,9 249,9

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 379,6 379,6

skutečnost k 31.12.2019 379,6 379,6

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf  Seskupení položek ORJ

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

50 51

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

52 třída 5

06xx

53

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Běžné 
výdaje 
celkem

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

58

0607

54 56 59

0607

0607

0607

06xx
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533 534,536

3319 - Ostatní záležitosti kultury - celkem

schválený rozpočet 100,0 19 425,0 2 100,0 9 800,0 60,0 31 485,0

upravený rozpočet 120,0 17 580,0 1 146,0 11 901,0 7,0 30 754,0

skutečnost k 31.12.2019 92,5 13 216,6 1 131,0 11 901,0 7,0 26 348,1

% ke schválenému rozpočtu 92,5% 68,0% 53,9% 121,4% 11,7% 83,7%

% k upravenému rozpočtu 77,1% 75,2% 98,7% 100,0% 100,0% 85,7%

3319 - Ostatní záležitosti kultury - Za Trojku - příspěvky PO (OE)

schválený rozpočet 9 800,0 9 800,0

upravený rozpočet 11 896,0 11 896,0

skutečnost k 31.12.2019 11 896,0 11 896,0

% ke schválenému rozpočtu 121,4% 121,4%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 2 000,0 0,0 2 000,0

upravený rozpočet 1 046,0 7,0 1 053,0

skutečnost k 31.12.2019 1 031,0 7,0 1 038,0

% ke schválenému rozpočtu 51,6% x 51,9%

% k upravenému rozpočtu 98,6% 100,0% 98,6%

3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK)

schválený rozpočet 50,0 10 155,0 10 205,0

upravený rozpočet 50,0 7 165,0 7 215,0

skutečnost k 31.12.2019 31,1 4 895,9 4 927,0

% ke schválenému rozpočtu 62,2% 48,2% 48,3%

% k upravenému rozpočtu 62,2% 68,3% 68,3%

3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)

schválený rozpočet 50,0 9 270,0 100,0 0,0 60,0 9 480,0

upravený rozpočet 70,0 9 105,0 100,0 5,0 0,0 9 280,0

skutečnost k 31.12.2019 61,4 7 026,6 100,0 5,0 0,0 7 193,0

% ke schválenému rozpočtu 122,8% 75,8% 100,0% x x 75,9%

% k upravenému rozpočtu 87,7% 77,2% 100,0% 100,0% x 77,5%
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3319 - Ostatní záležitosti kultury (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 1 310,0 1 310,0

skutečnost k 31.12.2019 1 294,1 1 294,1

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 98,8% 98,8%

3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 500,0 500,0

upravený rozpočet 495,0 495,0

skutečnost k 31.12.2019 495,0 495,0

% ke schválenému rozpočtu 99,0% 99,0%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny - celkem

schválený rozpočet 10,0 5 025,0 5 035,0

upravený rozpočet 10,0 5 025,0 5 035,0

skutečnost k 31.12.2019 0,0 4 562,5 4 562,5

% ke schválenému rozpočtu x 90,8% 90,6%

% k upravenému rozpočtu x 90,8% 90,6%

3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK)

schválený rozpočet 5 025,0 5 025,0

upravený rozpočet 5 025,0 5 025,0

skutečnost k 31.12.2019 4 562,5 4 562,5

% ke schválenému rozpočtu 90,8% 90,8%

% k upravenému rozpočtu 90,8% 90,8%

3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM)

schválený rozpočet 10,0 10,0

upravený rozpočet 10,0 10,0

skutečnost k 31.12.2019 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x

58
53

0620

06xx

0601

0607

51 54 56

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

50 52

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Běžné 
výdaje 
celkem

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

0610

59 třída 5

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

str. 016

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



533 534,536

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 7 312,6 5 500,0 8 800,0 0,0 21 612,6

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 6 612,2 5 080,0 11 461,0 6 825,8 29 979,0

odd. 34 -SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 4 993,4 5 025,0 11 461,0 0,0 21 479,4

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 68,3% 91,4% 130,2% x 99,4%

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - %  k U.  ROZPOČTU 75,5% 98,9% 100,0% x 71,6%

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - celkem

schválený rozpočet 0,0 8 800,0 8 800,0

upravený rozpočet 239,6 11 461,0 11 700,6

skutečnost k 31.12.2019 239,4 11 461,0 11 700,4

% ke schválenému rozpočtu x 130,2% 133,0%

% k upravenému rozpočtu 99,9% 100,0% 100,0%

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE)

schválený rozpočet 8 800,0 8 800,0

upravený rozpočet 11 318,5 11 318,5

skutečnost k 31.12.2019 11 318,5 11 318,5

% ke schválenému rozpočtu 128,6% 128,6%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠ)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 142,5 142,5

skutečnost k 31.12.2019 142,5 142,5

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 239,6 239,6

skutečnost k 31.12.2019 239,4 239,4

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9%

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - celkem

schválený rozpočet 2 500,0 0,0 2 500,0

upravený rozpočet 2 309,0 6 825,8 9 134,8

skutečnost k 31.12.2019 2 294,0 0,0 2 294,0

% ke schválenému rozpočtu 91,8% x 91,8%

% k upravenému rozpočtu 99,4% x 25,1%
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3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 2 500,0 2 500,0

upravený rozpočet 2 309,0 2 309,0

skutečnost k 31.12.2019 2 294,0 2 294,0

% ke schválenému rozpočtu 91,8% 91,8%

% k upravenému rozpočtu 99,4% 99,4%

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 6 825,8 6 825,8

skutečnost k 31.12.2019 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x

3421 - Využití volného času dětí a mládeže - celkem

schválený rozpočet 7 000,0 3 000,0 10 000,0

upravený rozpočet 6 000,0 2 771,0 8 771,0

skutečnost k 31.12.2019 4 384,6 2 731,0 7 115,6

% ke schválenému rozpočtu 62,6% 91,0% 71,2%

% k upravenému rozpočtu 73,1% 98,6% 81,1%

3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 3 000,0 3 000,0

upravený rozpočet 2 771,0 2 771,0

skutečnost k 31.12.2019 2 731,0 2 731,0

% ke schválenému rozpočtu 91,0% 91,0%

% k upravenému rozpočtu 98,6% 98,6%

3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP)

schválený rozpočet 7 000,0 7 000,0

upravený rozpočet 6 000,0 6 000,0

skutečnost k 31.12.2019 4 384,6 4 384,6

% ke schválenému rozpočtu 62,6% 62,6%

% k upravenému rozpočtu 73,1% 73,1%
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3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OTSMI) - ZAFO

schválený rozpočet 312,6 312,6

upravený rozpočet 372,6 372,6

skutečnost k 31.12.2019 369,4 369,4

% ke schválenému rozpočtu 118,2% 118,2%

% k upravenému rozpočtu 99,1% 99,1%
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odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0

odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 592,0 331,0 923,0

odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 531,0 331,0 862,0

odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 139,7% x 226,8%

odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 89,7% 100,0% 93,4%

3525 - Hospice (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 180,0 180,0

skutečnost k 31.12.2019 180,0 180,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV)

schválený rozpočet 70,0 70,0

upravený rozpočet 70,0 70,0

skutečnost k 31.12.2019 65,9 65,9

% ke schválenému rozpočtu 94,1% 94,1%

% k upravenému rozpočtu 94,1% 94,1%

3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 96,0 96,0

skutečnost k 31.12.2019 96,0 96,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3545 - Programy paliativní péče (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 55,0 55,0

skutečnost k 31.12.2019 55,0 55,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)

schválený rozpočet 310,0 310,0

upravený rozpočet 522,0 522,0

skutečnost k 31.12.2019 465,1 465,1

% ke schválenému rozpočtu 150,0% 150,0%

% k upravenému rozpočtu 89,1% 89,1%
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odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - S. ROZPOČET 16 266,3 5,0 278,0 0,0 16 549,3

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - U. ROZPOČET 11 528,1 5,0 278,0 217,6 12 028,7

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 8 955,6 5,0 0,0 123,3 9 083,9

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. R. 55,1% 100,0% x x 54,9%

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - %  k U. R. 77,7% 100,0% x 56,7% 75,5%

3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 200,0 200,0

skutečnost k 31.12.2019 55,0 55,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 27,5% 27,5%

3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 230,0 230,0

skutečnost k 31.12.2019 221,7 221,7

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 96,4% 96,4%

3631 - Veřejné osvětlení (OÚR)

schválený rozpočet 650,0 650,0

upravený rozpočet 650,0 650,0

skutečnost k 31.12.2019 604,4 604,4

% ke schválenému rozpočtu 93,0% 93,0%

% k upravenému rozpočtu 93,0% 93,0%

3632 - Pohřebnictví (OSV)

schválený rozpočet 170,0 0,0 170,0

upravený rozpočet 13,8 217,6 231,4

skutečnost k 31.12.2019 0,0 123,3 123,3

% ke schválenému rozpočtu x x 72,5%

% k upravenému rozpočtu x 56,7% 53,3%

3635 - Územní plánování (OÚR)

schválený rozpočet 3 300,0 3 300,0

upravený rozpočet 2 300,0 2 300,0

skutečnost k 31.12.2019 1 846,2 1 846,2

% ke schválenému rozpočtu 55,9% 55,9%

% k upravenému rozpočtu 80,3% 80,3%
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3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem

schválený rozpočet 11 991,3 5,0 11 996,3

upravený rozpočet 7 979,3 5,0 7 984,3

skutečnost k 31.12.2019 6 228,3 5,0 6 233,3

% ke schválenému rozpočtu 51,9% 100,0% 52,0%

% k upravenému rozpočtu 78,1% 100,0% 78,1%

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)

schválený rozpočet 1 165,3 5,0 1 170,3

upravený rozpočet 1 165,3 5,0 1 170,3

skutečnost k 31.12.2019 1 038,3 5,0 1 043,3

% ke schválenému rozpočtu 89,1% 100,0% 89,1%

% k upravenému rozpočtu 89,1% 100,0% 89,1%

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OTSMI)

schválený rozpočet 3 000,0 3 000,0

upravený rozpočet 388,0 388,0

skutečnost k 31.12.2019 276,0 276,0

% ke schválenému rozpočtu 9,2% 9,2%

% k upravenému rozpočtu 71,1% 71,1%

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP)

schválený rozpočet 7 550,0 7 550,0

upravený rozpočet 6 050,0 6 050,0

skutečnost k 31.12.2019 4 612,8 4 612,8

% ke schválenému rozpočtu 61,1% 61,1%

% k upravenému rozpočtu 76,2% 76,2%

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OVHČ)

schválený rozpočet 276,0 276,0

upravený rozpočet 376,0 376,0

skutečnost k 31.12.2019 301,2 301,2

% ke schválenému rozpočtu 109,1% 109,1%

% k upravenému rozpočtu 80,1% 80,1%
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3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV)

schválený rozpočet 155,0 278,0 433,0

upravený rozpočet 155,0 278,0 433,0

skutečnost k 31.12.2019 0,0 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x x

% k upravenému rozpočtu x x x
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odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 67 361,0 500,0 67 861,0

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 71 113,3 388,6 71 501,9

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 63 806,6 388,6 64 195,2

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke S. ROZPOČTU 94,7% 77,7% 94,6%

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - %  k U. ROZPOČTU 89,7% 100,0% 89,8%

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP)

schválený rozpočet 900,0 900,0

upravený rozpočet 900,0 900,0

skutečnost k 31.12.2019 618,3 618,3

% ke schválenému rozpočtu 68,7% 68,7%

% k upravenému rozpočtu 68,7% 68,7%

3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP)

schválený rozpočet 241,0 241,0

upravený rozpočet 241,0 241,0

skutečnost k 31.12.2019 240,8 240,8

% ke schválenému rozpočtu 99,9% 99,9%

% k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9%

3741 - Ochrana druhů a stanovišť (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 49,9 49,9

skutečnost k 31.12.2019 49,9 49,9

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem

schválený rozpočet 65 820,0 500,0 66 320,0

upravený rozpočet 69 572,3 16,0 69 588,3

skutečnost k 31.12.2019 62 784,8 16,0 62 800,8

% ke schválenému rozpočtu 95,4% 3,2% 94,7%

% k upravenému rozpočtu 90,2% 100,0% 90,2%

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 500,0 500,0

upravený rozpočet 16,0 16,0

skutečnost k 31.12.2019 16,0 16,0

% ke schválenému rozpočtu 3,2% 3,2%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)

schválený rozpočet 65 820,0 65 820,0

upravený rozpočet 69 460,3 69 460,3

skutečnost k 31.12.2019 62 684,5 62 684,5

% ke schválenému rozpočtu 95,2% 95,2%

% k upravenému rozpočtu 90,2% 90,2%

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 112,0 112,0

skutečnost k 31.12.2019 100,3 100,3

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 89,6% 89,6%

3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - celkem

schválený rozpočet 400,0 0,0 400,0

upravený rozpočet 400,0 40,0 440,0

skutečnost k 31.12.2019 162,7 40,0 202,7

% ke schválenému rozpočtu 40,7% x x

% k upravenému rozpočtu 40,7% 100,0% 46,1%

3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 40,0 40,0

skutečnost k 31.12.2019 40,0 40,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP)

schválený rozpočet 400,0 400,0

upravený rozpočet 400,0 400,0

skutečnost k 31.12.2019 162,7 162,7

% ke schválenému rozpočtu 40,7% 40,7%

% k upravenému rozpočtu 40,7% 40,7%
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3792 - Ekologická výchova a osvěta  (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 282,7 282,7

skutečnost k 31.12.2019 282,7 282,7

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 36,0 7 742,4 4 500,0 63 590,6 0,0 75 869,0

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 306,4 14 139,8 7 072,3 68 590,6 520,0 93 629,1

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 3 184,6 5 988,7 4 866,9 68 590,6 177,1 82 807,9

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 8846,1% 77,3% 108,2% 107,9% x 109,1%

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 96,3% 42,4% 68,8% 100,0% 34,1% 88,4%

4312 - Odborné sociální poradenství (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 20,0 20,0

skutečnost k 31.12.2019 20,0 20,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 159,0 159,0

skutečnost k 31.12.2019 159,0 159,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%

4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 60,0 60,0

skutečnost k 31.12.2019 32,3 32,3

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 53,8% 53,8%

4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)

schválený rozpočet 12,0 1 788,0 1 800,0

upravený rozpočet 12,0 1 788,0 1 800,0

skutečnost k 31.12.2019 6,3 863,5 869,8

% ke schválenému rozpočtu 52,5% 48,3% 48,3%

% k upravenému rozpočtu 52,5% 48,3% 48,3%

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - celkem

schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

upravený rozpočet 2 372,6 1 529,0 20,0 420,0 4 341,6

skutečnost k 31.12.2019 2 280,2 382,2 20,0 77,1 2 759,5

% ke schválenému rozpočtu x x x x x

% k upravenému rozpočtu 96,1% 25,0% 100,0% 18,4% 63,6%
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4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 20,0 20,0

skutečnost k 31.12.2019 20,0 20,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV)

schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0

upravený rozpočet 1 504,0 400,0 1 904,0

skutečnost k 31.12.2019 371,2 61,3 432,5

% ke schválenému rozpočtu x x x

% k upravenému rozpočtu 24,7% 15,3% 22,7%

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM)

schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0

upravený rozpočet 2 372,6 25,0 20,0 2 417,6

skutečnost k 31.12.2019 2 280,2 11,0 15,8 2 307,0

% ke schválenému rozpočtu x x x x

% k upravenému rozpočtu 96,1% 44,0% 79,0% 95,4%

4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - celkem

schválený rozpočet 5,0 872,0 0,0 877,0

upravený rozpočet 902,8 5 629,6 2 677,3 9 209,7

skutečnost k 31.12.2019 888,6 1 817,1 471,9 3 177,6

% ke schválenému rozpočtu 177,7 208,4% x 362,3%

% k upravenému rozpočtu 98,4% 32,3% 17,6% 34,5%

4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV)

schválený rozpočet 5,0 872,0 0,0 877,0

upravený rozpočet 5,0 5 629,6 2 677,3 8 311,9

skutečnost k 31.12.2019 2,9 1 817,1 471,9 2 291,9

% ke schválenému rozpočtu 58,0% 208,4% x 261,3%

% k upravenému rozpočtu 58,0% 32,3% 17,6% 27,6%
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schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 897,8 897,8

skutečnost k 31.12.2019 885,7 885,7

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 98,7% 98,7%

4344 - Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 110,0 110,0

skutečnost k 31.12.2019 110,0 110,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%

4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - celkem

schválený rozpočet 10,0 596,0 4 000,0 0,0 4 606,0

upravený rozpočet 10,0 596,0 1 884,0 100,0 2 590,0

skutečnost k 31.12.2019 2,4 492,4 1 884,0 100,0 2 478,8

% ke schválenému rozpočtu 24,0% 82,6% 47,1% x 53,8%

% k upravenému rozpočtu 24,0% 82,6% 100,0% 100% 95,7%

4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 4 000,0 4 000,0

upravený rozpočet 1 884,0 1 884,0

skutečnost k 31.12.2019 1 884,0 1 884,0

% ke schválenému rozpočtu 47,1% 47,1%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV)

schválený rozpočet 10,0 596,0 0,0 606,0

upravený rozpočet 10,0 596,0 100,0 706,0

skutečnost k 31.12.2019 2,4 492,4 100,0 594,8

% ke schválenému rozpočtu 24,0% 82,6% x 98,2%

% k upravenému rozpočtu 24,0% 82,6% 100% 84,2%

0507

0507

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

51 52

0520

05xx

4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM)

0514

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

50

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Běžné 
výdaje 
celkem

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

53
54 56 58 59 třída 5

str. 029

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



533 534,536

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - celkem 

schválený rozpočet 0,0 25 290,0 25 290,0

upravený rozpočet 106,0 25 290,0 25 396,0

skutečnost k 31.12.2019 106,0 25 290,0 25 396,0

% ke schválenému rozpočtu x 100,0% 100,4%

% k upravenému rozpočtu 100% 100,0% 100,0%

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)

schválený rozpočet 25 290,0 25 290,0

upravený rozpočet 25 290,0 25 290,0

skutečnost k 31.12.2019 25 290,0 25 290,0

% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 106,0 106,0

skutečnost k 31.12.2019 106,0 106,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%

4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - celkem

schválený rozpočet 0,0 0,0 9 727,0 9 727,0

upravený rozpočet 226,0 10,0 14 727,0 14 963,0

skutečnost k 31.12.2019 225,9 10,0 14 727,0 14 962,9

% ke schválenému rozpočtu x x 151,4% 153,8%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE)

schválený rozpočet 9 727,0 9 727,0

upravený rozpočet 14 727,0 14 727,0

skutečnost k 31.12.2019 14 727,0 14 727,0

% ke schválenému rozpočtu 151,4% 151,4%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 10,0 10,0

skutečnost k 31.12.2019 10,0 10,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 226,0 226,0

skutečnost k 31.12.2019 225,9 225,9

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - celkem

schválený rozpočet 1 387,4 28 573,6 29 961,0

upravený rozpočet 912,2 28 573,6 29 485,8

skutečnost k 31.12.2019 258,6 28 573,6 28 832,2

% ke schválenému rozpočtu 18,6% 100,0% 96,2%

% k upravenému rozpočtu 28,3% 100,0% 97,8%

4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)

schválený rozpočet 28 573,6 28 573,6

upravený rozpočet 28 573,6 28 573,6

skutečnost k 31.12.2019 28 573,6 28 573,6

% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 24,8 24,8

skutečnost k 31.12.2019 24,8 24,8

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OSV)

schválený rozpočet 1 387,4 1 387,4

upravený rozpočet 887,4 887,4

skutečnost k 31.12.2019 233,8 233,8

% ke schválenému rozpočtu 16,9% 16,9%

% k upravenému rozpočtu 26,3% 26,3%

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 82,0 82,0

skutečnost k 31.12.2019 82,0 82,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%

4371 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 30,0 30,0

skutečnost k 31.12.2019 30,0 30,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%

4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - celkem

schválený rozpočet 500,0 500,0

upravený rozpočet 580,0 580,0

skutečnost k 31.12.2019 580,0 580,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%

4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 80,0 80,0

skutečnost k 31.12.2019 80,0 80,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%
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4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)

schválený rozpočet 500,0 500,0

upravený rozpočet 500,0 500,0

skutečnost k 31.12.2019 500,0 500,0

% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 730,0 730,0

skutečnost k 31.12.2019 730,0 730,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100% 51,0%

4377 - Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 30,0 30,0

skutečnost k 31.12.2019 30,0 30,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100% 100,0%

4378 - Terénní programy (OSV)

schválený rozpočet 608,0 608,0

upravený rozpočet 908,0 908,0

skutečnost k 31.12.2019 768,8 768,8

% ke schválenému rozpočtu 126,4% 126,4%

% k upravenému rozpočtu 84,7% 84,7%

4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - celkem

schválený rozpočet 9,0 2 491,0 0,0 2 500,0

upravený rozpočet 9,0 2 491,0 634,0 3 134,0

skutečnost k 31.12.2019 7,1 1 147,9 634,0 1 789,0

% ke schválenému rozpočtu 78,9% 46,1% x 71,6%

% k upravenému rozpočtu 78,9% 46,1% 100,0% 57,1%
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4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 634,0 634,0

skutečnost k 31.12.2019 634,0 634,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV)

schválený rozpočet 9,0 2 491,0 2 500,0

upravený rozpočet 9,0 2 491,0 2 500,0

skutečnost k 31.12.2019 7,1 1 147,9 1 155,0

% ke schválenému rozpočtu 78,9% 46,1% 46,2%

% k upravenému rozpočtu 78,9% 46,1% 46,2%

0507

0514

Rozpočtový oddíl, paragraf                                    Seskupení položek ORJ

Platy a 
podobné a 
související 

výdaje

Neinvestiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Neinvestiční 
transfery

Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním sbjektům

Neinvestiční  
transfery 

obyvatelstvu

Neinvestiční 
půjčené 

prostředky

Výdaje na 
náhrady za 
nezpůsob. 

újmu

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje

Běžné 
výdaje 
celkem

transfery 
příspěvkovým 
organizacím

převody vl. 
fondům a 

ostatní 
transfery

58 59 třída 550 51 52
53

54 56

str. 034

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



533 534,536

odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - S. ROZPOČET 230,2 230,2

odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - U. ROZPOČET 136,2 136,2

odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 85,9 85,9

odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU 37,3% 37,3%

odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - %  k U. ROZPOČTU 63,1% 63,1%

5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS)

schválený rozpočet 136,2 136,2

upravený rozpočet 136,2 136,2

skutečnost k 31.12.2019 85,9 85,9

% ke schválenému rozpočtu 63,1% 63,1%

% k upravenému rozpočtu 63,1% 63,1%

5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS)

schválený rozpočet 94,0 94,0

upravený rozpočet 0,0 0,0

skutečnost k 31.12.2019 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x
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odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - S. ROZPOČET 80,0 80,0

odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - U. ROZPOČET 80,0 80,0

odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 0,0 0,0

odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke S. ROZPOČTU x x

odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - %  k U. ROZPOČTU x x

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek (OKÚ - OKŘIS)

schválený rozpočet 80,0 80,0

upravený rozpočet 80,0 80,0

skutečnost k 31.12.2019 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x
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odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM -  S. ROZPOČET 0,0 0,0

odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM -  U. ROZPOČET 94,0 94,0

odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM -  SKUTEČNOST 85,6 85,6

odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM - % ke S. R. x x

odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR. ZÁCHR. SYSTÉM - %  k U. R. 91,1% 91,1%

5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím (OKÚ - OKŘIS)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 94,0 94,0

skutečnost k 31.12.2019 85,6 85,6

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 91,1% 91,1%
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odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - S. ROZPOČET 182 591,6 94 368,2 70,0 7 026,5 284 056,3

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - U. ROZPOČET 195 652,1 86 504,8 208,8 7 358,5 289 724,2

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 171 564,7 73 169,3 152,9 6 439,6 251 326,5

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. R. 94,0% 77,5% 218,4% 91,6% 88,5%

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - %  k U. R. 87,7% 84,6% 73,2% 87,5% 86,7%

6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 

schválený rozpočet 17 724,6 780,0 8,5 18 513,1

upravený rozpočet 17 444,6 780,0 8,5 18 233,1

skutečnost k 31.12.2019 10 435,0 204,8 0,0 10 639,8

% ke schválenému rozpočtu 58,9% 26,3% x 57,5%

% k upravenému rozpočtu 59,8% 26,3% x 58,4%

6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO

schválený rozpočet 60,0 450,0 510,0

upravený rozpočet 60,0 450,0 510,0

skutečnost k 31.12.2019 42,0 243,0 285,0

% ke schválenému rozpočtu 70,0% 54,0% 55,9%

% k upravenému rozpočtu 70,0% 54,0% 55,9%

6117 - Volby do Evropského parlamentu - celkem

schválený rozpočet 2 783,0 1 923,8 450,0 5 156,8

upravený rozpočet 1 680,1 1 616,8 102,0 3 398,9

skutečnost k 31.12.2019 1 678,7 1 616,5 102,0 3 397,2

% ke schválenému rozpočtu 60,3% 84,0% 22,7% 65,9%

% k upravenému rozpočtu 99,9% 100,0% 100,0% 99,9%

6117 - Volby do Evropského parlamentu (OOR)

schválený rozpočet 555,8 555,8

upravený rozpočet 535,3 535,3

skutečnost k 31.12.2019 535,3 535,3

% ke schválenému rozpočtu 96,3% 96,3%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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6117 - Volby do Evropského parlamentu (OI)

schválený rozpočet 238,0 238,0

upravený rozpočet 235,2 235,2

skutečnost k 31.12.2019 235,1 235,1

% ke schválenému rozpočtu 98,8% 98,8%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

6117 - Volby do Evropského parlamentu (OTSMI)

schválený rozpočet 1 130,0 1 130,0

upravený rozpočet 846,3 846,3

skutečnost k 31.12.2019 846,1 846,1

% ke schválenému rozpočtu 74,9% 74,9%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

6117 - Volby do Evropského parlamentu (OKÚ - OPPM) 

schválený rozpočet 2 783,0 450,0 3 233,0

upravený rozpočet 1 680,1 102,0 1 782,1

skutečnost k 31.12.2019 1 678,7 102,0 1 780,7

% ke schválenému rozpočtu 60,3% 22,7% 55,1%

% k upravenému rozpočtu 99,9% 100,0% 99,9%

6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde neuvedená

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 16,7 16,7

skutečnost k 31.12.2019 16,7 16,7

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

6171 - Činnost místní správy - celkem

schválený rozpočet 162 084,0 87 545,4 70,0 450,0 250 149,4

upravený rozpočet 176 510,7 80 049,0 208,8 1 130,0 257 898,5

skutečnost k 31.12.2019 159 434,3 67 743,8 152,9 823,0 228 154,0

% ke schválenému rozpočtu 98,4% 77,4% 218,4% 182,9% 91,2%

% k upravenému rozpočtu 90,3% 84,6% 73,2% 72,8% 88,5%
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6171 - Činnost místní správy (OOR)

schválený rozpočet 5 952,4 0,0 5 952,4

upravený rozpočet 4 387,7 100,0 4 487,7

skutečnost k 31.12.2019 2 148,9 100,0 2 248,9

% ke schválenému rozpočtu 36,1% x 37,8%

% k upravenému rozpočtu 49,0% 100,0% 50,1%

6171 - Činnost místní správy (OI)

schválený rozpočet 780,0 17 013,0 17 793,0

upravený rozpočet 746,0 17 035,0 17 781,0

skutečnost k 31.12.2019 745,8 14 820,0 15 565,8

% ke schválenému rozpočtu 95,6% 87,1% 87,5%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 87,0% 87,5%

6171 - Činnost místní správy (OE)

schválený rozpočet 2 760,0 2 760,0

upravený rozpočet 1 930,0 1 930,0

skutečnost k 31.12.2019 1 361,3 1 361,3

% ke schválenému rozpočtu 49,3% 49,3%

% k upravenému rozpočtu 70,5% 70,5%

6171 - Činnost místní správy (OTSMI) - celkem

schválený rozpočet 58 970,0 70,0 59 040,0

upravený rozpočet 53 688,3 105,5 53 793,8

skutečnost k 31.12.2019 46 713,7 49,6 46 763,3

% ke schválenému rozpočtu 79,2% 70,9% 79,2%

% k upravenému rozpočtu 87,0% 47,0% 86,9%

6171 - Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ)

schválený rozpočet 58 970,0 70,0 59 040,0

upravený rozpočet 53 084,5 105,5 53 190,0

skutečnost k 31.12.2019 46 115,4 49,6 46 165,0

% ke schválenému rozpočtu 78,2% 70,9% 78,2%

% k upravenému rozpočtu 86,9% 47,0% 86,8%
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6171 - Činnost místní správy (OTSMI - OT)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 603,8 603,8

skutečnost k 31.12.2019 598,3 598,3

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 99,1% 99,1%

6171 - Činnost místní správy (OTSMI) - ZAFO

schválený rozpočet 2 104,0 2 104,0

upravený rozpočet 2 044,0 2 044,0

skutečnost k 31.12.2019 1 912,4 1 912,4

% ke schválenému rozpočtu 90,9% 90,9%

% k upravenému rozpočtu 93,6% 93,6%

6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM)

schválený rozpočet 161 304,0 2 850,0 0,0 450,0 164 604,0

upravený rozpočet 175 764,7 3 008,0 3,3 1 130,0 179 906,0

skutečnost k 31.12.2019 158 688,5 2 699,9 3,3 823,0 162 214,7

% ke schválenému rozpočtu 98,4% 94,7% x 182,9% 98,5%

% k upravenému rozpočtu 90,3% 89,8% 100,0% 72,8% 90,2%

6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO

schválený rozpočet 1 955,0 5 668,0 7 623,0

upravený rozpočet 1 955,0 5 668,0 7 623,0

skutečnost k 31.12.2019 1 649,8 5 271,6 6 921,4

% ke schválenému rozpočtu 84,4% 93,0% 90,8%

% k upravenému rozpočtu 84,4% 93,0% 90,8%
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odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 600,0 600,0

odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 504,0 504,0

odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 80,1 80,1

odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke S. ROZPOČTU 13,4% 13,4%

odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - %  k U. ROZPOČTU 15,9% 15,9%

6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK)

schválený rozpočet 600,0 600,0

upravený rozpočet 504,0 504,0

skutečnost k 31.12.2019 80,1 80,1

% ke schválenému rozpočtu 13,4% 13,4%

% k upravenému rozpočtu 15,9% 15,9%
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odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 900,0 210,0 2 000,0 4 110,0

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 980,0 1 535,4 60 001,6 63 517,0

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 1 883,3 1 440,9 1 737,0 5 061,2

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 99,1% 686,1% 86,9% 123,1%

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 95,1% 93,8% 2,9% 8,0%

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)

schválený rozpočet 150,0 150,0

upravený rozpočet 230,0 230,0

skutečnost k 31.12.2019 209,3 209,3

% ke schválenému rozpočtu 139,5% 139,5%

% k upravenému rozpočtu 91,0% 91,0%

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OTSMI - OSÚ)

schválený rozpočet 1 750,0 1 750,0

upravený rozpočet 1 750,0 1 750,0

skutečnost k 31.12.2019 1 674,0 1 674,0

% ke schválenému rozpočtu 95,7% 95,7%

% k upravenému rozpočtu 95,7% 95,7%

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - celkem 

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 1 325,4 1 325,4

skutečnost k 31.12.2019 1 325,5 1 325,5

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) 

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 164,0 164,0

skutečnost k 31.12.2019 164,0 164,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OOR) 

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 64,2 64,2

skutečnost k 31.12.2019 64,2 64,2

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) 

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 1 097,2 1 097,2

skutečnost k 31.12.2019 1 097,3 1 097,3

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

6399 - Ostatní finanční operace - celkem

schválený rozpočet 210,0 2 000,0 2 210,0

upravený rozpočet 210,0 60 001,6 60 211,6

skutečnost k 31.12.2019 115,4 1 737,0 1 852,4

% ke schválenému rozpočtu 55,0% 86,9% 83,8%

% k upravenému rozpočtu 55,0% 2,9% 3,1%

6399 - Ostatní finanční operace (OOR) - participativní rozpočet 

schválený rozpočet 2 000,0 2 000,0

upravený rozpočet 0,0 0,0

skutečnost k 31.12.2019 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x

6399 - Ostatní finanční operace (OE) 

schválený rozpočet 210,0 0,0 210,0

upravený rozpočet 210,0 60 001,6 60 211,6

skutečnost k 31.12.2019 115,4 3,4 118,8

% ke schválenému rozpočtu 55,0% x 56,6%

% k upravenému rozpočtu 55,0% x 0,2%

6399 - Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) 

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 0,0 0,0

skutečnost k 31.12.2019 1 733,6 1 733,6

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x
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odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 4 849,0 10 039,7 0,0 25,0 14 913,7

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 97,7 0,0 10 039,7 3 910,6 225,0 14 273,0

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 97,7 0,0 2 090,2 3 910,6 176,8 6 275,3

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x 0,0% 20,8% x 707,2% 42,1%

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% x 20,8% 100,0% 78,6% 44,0%

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 0,0 10 039,7 0,0 10 039,7

upravený rozpočet 97,7 10 039,7 3 910,6 14 048,0

skutečnost k 31.12.2019 97,7 2 090,2 3 910,6 6 098,5

% ke schválenému rozpočtu x 20,8% x 60,7%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 20,8% 100,0% 43,4%

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI)

schválený rozpočet 25,0 25,0

upravený rozpočet 225,0 225,0

skutečnost k 31.12.2019 176,8 176,8

% ke schválenému rozpočtu 707,2% 707,2%

% k upravenému rozpočtu 78,6% 78,6%

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OŠ)

schválený rozpočet 4 849,0 4 849,0

upravený rozpočet 0,0 0,0

skutečnost k 31.12.2019 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x
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II. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59)

533 534,536

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 29 740,6 29 740,6

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 29 765,6 29 765,6

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 29 765,6 29 765,6

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO -  % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 100,1% 100,1%

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% 100,0%

3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE)

schválený rozpočet 5 622,5 5 622,5

upravený rozpočet 5 629,8 5 629,8

skutečnost k 31.12.2019 5 629,8 5 629,8

% ke schválenému rozpočtu 100,1% 100,1%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)

schválený rozpočet 13 463,3 13 463,3

upravený rozpočet 13 476,1 13 476,1

skutečnost k 31.12.2019 13 476,1 13 476,1

% ke schválenému rozpočtu 100,1% 100,1%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE)

schválený rozpočet 2 833,2 2 833,2

upravený rozpočet 2 836,9 2 836,9

skutečnost k 31.12.2019 2 836,9 2 836,9

% ke schválenému rozpočtu 100,1% 100,1%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE)

schválený rozpočet 617,2 617,2

upravený rozpočet 617,2 617,2

skutečnost k 31.12.2019 617,2 617,2

% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE)

schválený rozpočet 6 193,3 6 193,3

upravený rozpočet 6 194,5 6 194,5

skutečnost k 31.12.2019 6 194,5 6 194,5

% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)

schválený rozpočet 195,8 195,8

upravený rozpočet 195,8 195,8

skutečnost k 31.12.2019 195,8 195,8

% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)

schválený rozpočet 815,3 815,3

upravený rozpočet 815,3 815,3

skutečnost k 31.12.2019 815,3 815,3

% ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%
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odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0
odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0
odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 585,3 585,3
odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 87,4% 87,4%
odd. 22 - DOPRAVA - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 87,4% 87,4%

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 11 286,0 64 662,8 75 948,8
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 8 342,4 123 025,8 131 368,2
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 6 274,7 121 114,7 127 389,4
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke S. ROZPOČTU 55,6% 187,3% 167,7%
odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - %  k U.  ROZPOČTU 75,2% 98,4% 97,0%

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - S. ROZPOČET 110,0 24 450,0 2 600,0 13 300,0 40 520,0
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - U. ROZPOČET 130,0 22 605,0 2 800,7 15 401,0 40 943,7
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 92,5 17 779,1 2 785,7 15 401,0 36 065,3
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. R. 84,1% 72,7% 107,1% 115,8% 89,0%
odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - %  k U. R. 71,2% 78,7% 99,5% 100,0% 88,1%

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 7 312,6 5 500,0 8 800,0 0,0 21 612,6
odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 6 612,2 5 080,0 11 461,0 6 825,8 29 979,0
odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 4 993,4 5 025,0 11 461,0 0,0 21 479,4
odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 68,3% 91,4% 130,2% x 99,4%
odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - %  k U.  ROZPOČTU 75,5% 98,9% 100,0% x 71,6%

odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 592,0 331,0 923,0
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 531,0 331,0 862,0
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 139,7% x 226,8%
odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 89,7% 100,0% 93,4%

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - S. ROZPOČET 16 266,3 5,0 278,0 0,0 16 549,3
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - U. ROZPOČET 11 528,1 5,0 278,0 217,6 12 028,7
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 8 955,6 5,0 0,0 123,3 9 083,9
odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 55,1% 100,0% x x 54,9%

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - %  k U.  ROZPOČTU 77,7% 100,0% x 56,7% 75,5%

Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 - celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek)
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odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 67 361,0 500,0 67 861,0
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 71 113,3 388,6 71 501,9
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 63 806,6 388,6 64 195,2
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 94,7% 77,7% 94,6%
odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 89,7% 100,0% 89,8%

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 36,0 7 742,4 4 500,0 63 590,6 0,0 75 869,0
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 306,4 14 139,8 7 072,3 68 590,6 520,0 93 629,1
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 3 184,6 5 988,7 4 866,9 68 590,6 177,1 82 807,9
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 8846,1% 77,3% 108,2% 107,9% x 109,1%
odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 96,3% 42,4% 68,8% 100,0% 34,1% 88,4%

odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - S. ROZPOČET 230,2 230,2
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - U. ROZPOČET 136,2 136,2
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 85,9 85,9
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU 37,3% 37,3%
odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - %  k U. ROZPOČTU 63,1% 63,1%

odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - S. ROZPOČET 80,0 80,0
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - U. ROZPOČET 80,0 80,0
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 0,0 0,0
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke S. ROZPOČTU x x
odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - %  k U. ROZPOČTU x x

odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM -  S. R. 0,0 0,0
odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM -  U. R. 94,0 94,0
odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM -  SKUT. 85,6 85,6
odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - % ke S. R. x x
odd. 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - %  k U. R. 91,1% 91,1%

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - S. ROZPOČET 182 591,6 94 368,2 70,0 7 026,5 284 056,3
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - U. ROZPOČET 195 652,1 86 504,8 208,8 7 358,5 289 724,2
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 171 564,7 73 169,3 152,9 6 439,6 251 326,5
odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. R. 94,0% 77,5% 218,4% 91,6% 88,5%

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - %  k U. R. 87,7% 84,6% 73,2% 87,5% 86,7%
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odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 600,0 600,0
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 504,0 504,0
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 80,1 80,1
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke S. ROZPOČTU 13,4% 13,4%
odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - %  k U. ROZPOČTU 15,9% 15,9%

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 900,0 210,0 2 000,0 4 110,0
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 980,0 1 535,4 60 001,6 63 517,0
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 1 883,3 1 440,9 1 737,0 5 061,2
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 99,1% 686,1% 86,9% 123,1%
odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 95,1% 93,8% 2,9% 8,0%

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 4 849,0 10 039,7 25,0 14 913,7
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 97,7 0,0 10 039,7 225,0 14 273,0
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 97,7 0,0 2 090,2 176,8 6 275,3
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x 20,8% 707,2% 42,1%
odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% x 20,8% 78,6% 44,0%

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 29 740,6 29 740,6
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 29 765,6 29 765,6
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 29 765,6 29 765,6
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 100,1% 100,1%
ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% 100,0%

BĚŽNÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 182 737,6 232 646,7 13 100,0 184 943,0 285,0 17 344,2 25,0 2 000,0 633 141,5
BĚŽNÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 199 088,5 224 807,8 15 770,3 248 244,0 1 749,2 18 196,2 442,6 66 827,4 779 137,6
BĚŽNÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST 174 841,8 184 133,0 13 494,9 246 332,9 1 598,8 8 706,9 300,1 1 737,0 635 148,6
BĚŽNÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 95,7% 79,1% 103,0% 133,2% 561,0% 50,2% 1200,4% 86,9% 100,3%

BĚŽNÉ VÝDAJE - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 87,8% 81,9% 85,6% 99,2% 91,4% 47,9% 67,8% 2,6% 81,5%
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I. KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ 

– bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací 
 

 

Celkový přehled běžných výdajů za rok 2019: 

Schválený rozpočet 2019:  603 400,9 tis. Kč 

Upravený rozpočet 2019:  749 372,0 tis. Kč 

Skutečnost k 31.12.2019:  605 383,0 tis. Kč 

% plnění ke schválenému rozpočtu:  100,3 % 

% plnění k upravenému rozpočtu:  80,8 % 

 

Dále je uveden komentář čerpání běžných výdajů dle jednotlivých oddílů.  

 

 

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA  585,3 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor dopravy a odbor ochrany životního prostředí. Níže 

uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje 

MČ Praha 3 za rok 2019 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací    585,3 tis. Kč 

Odbor dopravy – výdaje celkem: 581,7 tis. Kč 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby  581,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly použity na úhradu vypracování dokumentace k doplnění dopravního 

značení v oblasti Jarova a značení pro cyklisty v oblasti dolního Žižkova. Prostředky byly též 

čerpány na úhradu vypracování „Studie úprav křižovatky Kubelíkova – Fibichova“ a „Studie úprav 

křižovatky Na Parukářce – U zásobní zahrady a Cimburkova – Dalimilova“ pro zařazení do 

programu BESIP hl. města Prahy. 

 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem: 3,6 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  3,6 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na korekturní úpravy a tisk informačních plakátů souvisejících 

s komplexním úklidem komunikací. 
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Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY  127 389,4 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic a 

odbor školství. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na 

tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3111 – Mateřské školy   35 524,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 29 697,5 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   19 681,5 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz mateřským školám zřízeným 

městskou částí Praha 3.  

 příspěvek na provoz  19 681,5 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 

 

 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   10 016,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) mateřským školám zřízeným městskou částí  

Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, jednalo 

se o: 

 dotace z rozpočtu  hl. m. Prahy  7 466,9 tis. Kč  

 dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 2 313,5 tis. Kč 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a EU   235,6 tis. Kč 

v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu 

 

Odbor technické správy a investic – výdaje celkem:                            2  531,0 tis. Kč 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                            1 708,5 tis. Kč 

Z této položky byl hrazen nákup jednotlivých položek gastronomického zařízení pro Mateřskou 

školu, Praha 3, Vozová 5/953 a předškolní zařízení Buková. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb                                                                                  1 62,1 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem – platby za odložené splátky za mateřské školy. 
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 5171 – Opravy a udržování                                                                                           660,4 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem – platba za odložené splátky za mateřské školy. 

 

Odbor školství – výdaje celkem:                                                                                    3 295,5 tis. Kč    

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                                                           3  295,5 tis. Kč                          

Z této položky byly hrazeny výdaje na odměny ředitelům, odměny nejlepším pedagogům 

v rámci Diploma Comenianum a navýšení příspěvku pro Mateřskou školu, Praha 3, 

Jeseniova 98 na řešení havarijního stavu ve školní kuchyni. 

 

 

3113 – Základní školy  84 052,6 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  79 628,0 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   41 269,3 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz základním školám zřízeným 

městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: 

 příspěvek na provoz 41 269,3 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3   

 

 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO       38  358,7 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) základním školám zřízeným městskou částí  

Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy  

a jednalo se o: 

 dotace z hl. m. Prahy  19 683,3 tis. Kč 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a EU  11 552,7 tis. Kč 

v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu 

 dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU  6 981,7 tis. Kč 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 dotaci ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. město Prahu)            141,0 tis. Kč 

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:                                    2 668,1 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  754,4 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem – platba za odložené splátky základní školy. 
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 5171 – Opravy a udržování  1 913,7 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem – platba za odložené splátky za základní školy. 

 

Odbor školství – výdaje celkem:                                                                                    1 756,5 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                  1 756,5 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 3, Chelčického 

43/2614 na vybavení centra jazykové přípravy na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem – 

notebooky, tiskárna, vybavení knihovny, tisk materiálů pro výuku českého jazyka a výdaje na 

odměny ředitelům a nejlepším pedagogům v rámci Diploma Comenianum. 

 

 

3117 – První stupeň základních škol       6 737,2 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  6 586,7 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   4 446,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz Základní škole a mateřské škole 

Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce 

zahrnují: 

 příspěvek na provoz 4 446,0 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  

 

 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   2 140,7 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, 

V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Jednalo se o: 

 dotaci z hl. města Prahy                    1 613,1 tis. Kč 

 dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU              527,6 tis. Kč 

       v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Odbor školství – výdaje celkem:                                                                                       150,5 tis. Kč    

  5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   150,5 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na odměny řediteli, odměny nejlepším pedagogům v rámci 

Diploma Comenianum a odměny na získání certifikátu Zdravá školní jídelna. 
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3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání  1 042,0 tis. Kč 

Na tomto oddíle paragrafu se promítly jak běžné provozní výdaje odboru školství, tak výdaje v rámci 

Operačního programu Praha – Pól růstu. 

 

Odbor školství – výdaje celkem:      1 042,0 tis. Kč 

Provozní výdaje celkem: 845,9 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený    3,0 tis. Kč 

Na této položce se promítají výdaje na nákup drobného materiálu. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb  770,2 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na tyto projekty: 

 Volný čas na Trojce 143,2 tis. Kč 

 Den dětí  100,0 tis. Kč 

 Asistovaná podpora učení – Základní škola, Praha 3, 82,5 tis. Kč 

Cimburkova 18/600, II. část 

 Kurz vaření pro kuchařky ve školních jídelnách v Praze 3                52,2 tis. Kč 

 Záštita radního Svrčka turnaje „ Bitva o Žižkov“                                                40,0 tis. Kč 

 Akce odboru školství – plavba lodí s rautem                                                     39,6 tis. Kč 

 Penetrační test webových stránek pro GDPR    36,0 tis. Kč 

 Aktualizace demografické studie                                                                       36,0 tis. Kč 

 Výjezdní porada – Liberec 33,6 tis. Kč 

 Kurz anglického jazyka pro učitele (Caledonian School)                                  31,6 tis. Kč 

 Konzultace, příprava žádosti k výzvě č. 49                                                        30,0 tis. Kč 

(začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem) 

 Diploma Comenianum 27,7 tis. Kč 

 Záštita Plavecko – běžecký pohár 25,0 tis. Kč 

 Kurz anglického jazyka pro učitele (Jazyková škola Spěváček)                       20,9 tis. Kč 

 Seminář – legislativa aktuálně pro základní a mateřské školy                          15,0 tis. Kč 

 Seminář – Financování regionálního školství pro základní a mateřské školy 15,0 tis. Kč 

 Organizační zajištění akce Student Cup 2019 12,1 tis. Kč 

 Kurz anglického jazyka pro děti  11,6 tis. Kč 

 Projekt „Místní akční plán“ – správa webových stránek 8,2 tis. Kč 

 Ostatní výdaje (např. projekt EDUin, kartotéka, inzerát na konkurz  10,0 tis. Kč 

ředitele Základní školy, Praha 3 Jeseniova 96/2400) 
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Operační program Praha – Pól růstu – „Výzva č. 49, začleňování a podpora dětí s odlišným 

mateřským jazykem v mateřských školách městské části Praha 3“ 

– výdaje celkem:                    196,9 tis. Kč                          

 

Jednalo se výdaje účelové neinvestiční dotace v rámci operačního programu Praha – Pól růstu – „Výzva 

č. 49, začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách městské části 

Praha 3“. Výdaje byly čerpány na koordinaci projektu na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem, 

zajištění seminářů zaměřených na výuku českého jazyka a odborníků v oblasti integrace cizinců na 1. 

monitorovací období. 

 

 dotace z rozpočtu Evropské unie                                                             98,5 tis. Kč 
  

 5169 – Nákup ostatních  služeb   98,5 tis. Kč 

 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy                                                                 88,6 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb   88,6 tis. Kč  

 

 dotace z rozpočtu  městské části   Praha 3                                               9,8 tis. Kč 
 
 5169 – Nákup ostatních služeb   9,8 tis. Kč 

 

 5175 – Pohoštění  71,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly využity na nákup pohoštění na konkurz ředitele Základní školy, Praha 3, 

Jeseniova 96/2400, školení změn legislativy v oblasti školství, porady ředitelů mateřských  

a základních škol a na akci Diploma Comenianum. 

         

 

3231 – Základní umělecké školy        33,6 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  33,6 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  27,5 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem. 

 

 5171 – Opravy a udržování  6,1 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem. 
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Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY  36 065,3 tis. Kč 

Na tomto oddíle se podílel svými výdaji odbor ekonomický, odbor vnějších vztahů a komunikace,  

odbor technické správy majetku a investic a odbor kultury. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání 

běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 – celkem 

(v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3311 – Divadelní činnost 4 030,2 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  4 030,2 tis. Kč 

 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                        37,0 tis. Kč 

             – fyzickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                        53,0 tis. Kč 

            – právnickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným    226,0 tis. Kč 

             společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  214,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   3 500,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské 

divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, zřízené městskou částí Praha 3. 

 příspěvek na provoz 3 500,0 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  
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3312 – Hudební činnost  249,9 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:   249,9 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  249,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování  

            audiovizuálních archiválií  379,6 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:   379,6 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  379,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

3319 – Ostatní záležitosti kultury  26 348,1 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  12 934,0 tis. Kč 

 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                     149,2 tis. Kč 

            – fyzickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                     113,9 tis. Kč 

             – právnickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5221 – Neinvestiční fundacím, ústavům a obecně prospěšným  71,6 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

str. 058

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



 
 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  681,3 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím  15,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   11 896,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Za Trojku, 

Čajkovského 12a/12, zřízené městskou částí Praha 3. 

 příspěvek na provoz 11 896,0 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  

 

 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  7,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem:  4 927,0 tis. Kč 

 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví  31,0 tis. Kč 

Výdaje z této položky byly použity pro platbu poplatků Ochrannému svazu autorskému za užití 

autorských práv za hudební produkce na akci městské části Praha 3 – Žižkovský masopust. 

 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek  33,6 tis. Kč 

Z této položky byla pořízena magnetická tabule, mikrofon a externí disk pro odbor vnějších vztahů 

a komunikace.  

 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený  117,4 tis. Kč 

Výdaje z této položky byly použity na pořízení spotřebního materiálu na společenskou akci  

pořádanou městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust) a pro galerii Toyen a Informační 

centrum Praha 3. 
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 5169 – Nákup ostatních služeb  4 670,8 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje kulturně společenských akcí pořádaných odborem vnějších 

vztahů a komunikace. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: 

 Žižkovský masopust 736,3 tis. Kč 

 Kniha o Praze 3                                                                                               638,2 tis. Kč 

 Vizuální identita městské části Praha 3                                                           623,5 tis. Kč 

 Informační centrum Praha 3 537,7 tis. Kč 

 Adventní trhy                                                                                                   468,0 tis. Kč 

 Propagace akcí městské části Praha 3 418,3 tis. Kč 

 Mediální činnost                                                                                              280,0 tis. Kč 

 Post Bellum                                                                                                     187,4 tis. Kč 

 Monitoring tisku 156,8 tis. Kč 

 Prezentační akce (food trucky, velká městská hra)             156,4 tis. Kč    

 Reklamní kampaň městské části Praha 3 155,0 tis. Kč 

 Propagační spoty k akcím, pořádané městskou částí Praha 3                       123,6 tis. Kč 

 Fotoreportáže 61,4 tis. Kč 

 Sociální sítě                                                                                                      53,0 tis. Kč 

 Analýza webových stránek                                                                               30,3 tis. Kč 

 Grafické návrhy pro Prahu 3 29,8 tis. Kč 

 Ostatní drobné výdaje (např. taxi, laminace, tlumočení) 15,1 tis. Kč 

 

 5171 – Opravy a udržování   1,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy za opravu fotoaparátu pro oddělení Radničních novin. 

 

 5175 – Pohoštění                                                                                                         72,6 tis. Kč 

Výdaje byly použity za pohoštění při pořádání Žižkovského masopustu a vernisáže 

v Informačním centru Praha 3. 

                                                                                         

Odbor kultury – výdaje celkem:  7 193,0 tis. Kč 

 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví   61,4 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje Národnímu filmovému archivu za užití záznamů pro výstavu 1918 Žižkov  

– My, národ československý. 
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 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený   32,9 tis. Kč 

Výdaje z této položky byly použity na pořízení květinových misek na vítání občánků a materiálu 

na výrobu vánoční výzdoby radnice a úklid akce Vinohradské Vinobraní. 

 

 5154 – Elektrická energie   147,6 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny reálné náklady za spotřebu elektřiny na vánočních trzích na náměstí  

Jiřího z Poděbrad. 

 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby                                                       284,4 tis. Kč 

          Z této položky byly hrazeny konzultační a poradenské služby dle potřeb odboru kultury. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb     5 638,5 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na tyto akce:  

 

 Vinohradské Vinobraní   968,1 tis. Kč 

(technicko – organizační zajištění akce) 

 

 Advent 2018 706,7 tis. Kč 

(Vánoční programy, technicko – organizační zajištění akce – doplatky  

zálohových faktur) 

 

 KC Vozovna 665,4 tis. Kč 

                       (Fresh Senior, Křeslo pro hosta, koncerty, workshop) 

 

 Celoroční činnost odboru kultury  551,7 tis. Kč 

(zpracování kroniky, technické a organizační zajištění při akcích,  

propagace akcí pořádaných odborem kultury včetně tisku plakátů,  

letáků, pozvánek) 

 

 Žižkovské Pivobraní                                                                                          400,0 tis. Kč 

(technicko – organizační zajištění akce) 

 

 Projekt „Vzpomínka na 17. listopad“                                                                 381,6 tis. Kč 

 (realizace koncertu v aule VŠE, práce na přípravě výstavy „Ze Škroupáku  

 na Národní“)  
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 Památková péče                                                                                               353,7 tis. Kč 

(vypracování aktualizace programu regenerace, restaurování náhrobku  

Fr. Ponce na Olšanských hřbitovech, výzdoba pamětních desek a pomníků  

před květnovým výročím, editace padlých za I. světové války na Olšanských  

hřbitovech, oprava pamětních desek) 

  

 Dny Žižkovského kulturního dědictví     343,8 tis. Kč 

(koncerty v rámci projektů, technické zajištění, realizace akce Běh  

do nového školního roku, architektonické vycházky a přednášky,  

komentované prohlídky, debaty) 

 

 Žižkovský nekonvenční podzim                                                                        300,0 tis. Kč     

 

 Ostatní projekty 181,9 tis. Kč 

(např. Akademie Pražačka, koncert pro Banát, Žižkov známý i neznámý,  

architektonické vycházky, velikonoční koncert v Betlémské kapli,  

Den poezie) 

 

 Merkádo                                                                                                           174,0 tis. Kč 

                       (technicko – organizační zajištění akce, úklid, odvoz odpadu) 

 

 Žižkov Meets Jazz  169,5 tis. Kč 

(koncerty, technicko – organizační zajištění) 

 

 Advent 2019 152,0 tis. Kč 

   (vizuál plakátu Advent, adventní koncerty, dětské dílničky) 

 

 Asie                           100,0 tis. Kč 

                       (technicko – organizační zajištění akce, úklid, odvoz odpadu) 

                          

 Po stopách osmiček 95,5 tis. Kč 

(vzpomínkový happening na Škroupově náměstí, koncert U Vystřelenýho  

oka, deinstalace expozice výstavy 1918 Žižkov – My, národ československý  

v Atriu) 

 

 Itálie                        66,4 tis. Kč 

(technicko – organizační zajištění, zapůjčení elektrocentrál, voda, WC,  

úklid, dopravní značení, ochranka) 
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 Tibet 2019 – realizace mandaly, program 28,2 tis. Kč 

 

 5175 – Pohoštění   126,6 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje na pohoštění účinkujících v Kulturním centru Vozovna a na zápise do Knihy 

cti, a dále na tichá vína na vernisážích v Galerii pod radnicí.  

 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené  89,5 tis. Kč 

Z této položky byl hrazen členský příspěvek za rok 2019 do Sdružení historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska. 

 

 5194 – Věcné dary   707,1 tis. Kč 

Z této položky byly pořízeny dárkové poukázky na vítání občánků. 

 

 5223 – Neinvestiční transfery církvím  100,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly použity na úhradu spoluúčasti v rámci dotace z Programu regenerace 

Ministerstva kultury pro Betlémskou kapli na Žižkově, na opravu zvonice. 

 

 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům  5,0 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje na úhradu poplatku Státnímu fondu kinematografie, který byl podmínkou pro 

podání žádosti o finanční podporu na pořízení nového projektoru pro Kino Aero. 

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  1 294,1 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  22,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na autorský dozor na opravy objektu Atria. 

 

 5171 – Opravy a udržování  1 271,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na opravy objektu Atria. 

 

 

3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 495,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  495,0 tis. Kč 

 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  495,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Radniční noviny 4 562,5 tis. Kč 

Odbor vnějších vztahů a komunikace – výdaje celkem: 4 562,5 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu  jinde nezařazený                        10,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na nákup paměťové karty do fotoaparátu. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb  4 551,9 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje za outsourcing redakční činnosti a outsourcing funkce 

šéfredaktora při přípravě Radničních novin včetně grafického zpracování, dále za výrobu, 

distribuci a tisk Radničních novin. 

 

 

 

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST  21 479,4 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor školství, odbor technické správy 

majetku a investic a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání 

běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 – celkem 

(v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (SARA Pražačka) 11 700,4 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  11 318,5 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   10 656,9 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Sportovní  

a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené 

městskou částí Praha 3.  

 příspěvek na provoz  10 656,9 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  

 

 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   661,6 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Sportovní  

a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené 

městskou částí Praha 3.  

 dotace z hl. města Prahy 661,6 tis. Kč 
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Odbor školství – výdaje celkem:  142,5 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   142,5 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny odměny řediteli příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál 

Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. 

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  239,4 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  238,5 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny platby za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem. 

 

 5171 – Opravy a udržování  0,9 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny platby za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem. 

 

 

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 2 294,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  2 294,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 150,0 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  2 144,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410, ÚZ 98). 

 

 

3421 – Využití volného času dětí a mládeže  7 115,6 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  2 731,0 tis. Kč 

 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                        267,0 tis. Kč 

            – fyzickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                          20,0 tis. Kč 

            – právnickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 615,0 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  1 829,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410, ÚZ 98). 

 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  4 384,6 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  1 572,0 tis. Kč 

 5171 – Opravy a udržování  2 812,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na úklid dětských a fitness hřišť zahrnující zejména odvoz 

odpadu a psích exkrementů, údržbu pískovišť včetně doplňování písku, pravidelné provozní 

kontroly mobiliáře a revize herních prvků. Dále se jednalo o opravy a výměny herních prvků  

a mobiliáře dětských a fitness hřišť. 

 

 

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace  369,4 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  369,4 tis. Kč 

Z následujících položek byly realizovány výdaje ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz 

rekreačního střediska Křesánov. 

 5151 – Studená voda                                                                                                      10,3 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny zálohy na vodné a stočné. 

 

 5154 – Elektrická energie  139,6 tis. Kč 

Z této položky byly placeny zálohy na dodávku elektrické energie. 
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 5155 – Pevná paliva                                                                                                          6,3 tis. Kč 

Z této položky byl hrazen nákup dřeva pro rekreační středisko. 

 

 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací  5,9 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb    207,3 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na vyprazdňování žumpy, kácení stromů, likvidaci odpadní 

vody, sběr a přepravu komunálního odpadu a revizi hasičských přístrojů. 

 

 

 

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 862,0 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický a odbor sociálních věcí. Níže uvádíme 

podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ 

Praha 3 za rok 2019 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3525 – Hospice                               180,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  180,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 180,0 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MĆ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 65,9 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  65,9 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje související s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na 

základních školách zřízených městskou částí Praha 3, zejména o předplatné časopisu Prevence. 

 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 18,8 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde neuvedený 6,6 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 40,5 tis. Kč 
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3543 – Pomoc zdravotně postiženým  96,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  96,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 96,0 tis. Kč 

 společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MĆ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

3545 – Programy paliativní péče 55,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  55,0 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 30,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MĆ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 5223 – Neinvestiční transfery církvím a neinvestičním společnostem 25,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MĆ Praha 3. Dotace

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410)

3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče            465,1 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  465,1 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 465,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na terénní služby Streetbus a na preventivní výjezdy pro děti.  

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 9 083,9 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor územního 

rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor ochrany životního prostředí a odbor vedlejší 

hospodářské činnosti. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které 

navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 
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3612 – Bytové hospodářství  55,0 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  55,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  55,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování podkladů pro dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky z programu „Nová zelená úsporám“ na vypracování energetického 

auditu pro objekty Roháčova střed 33 – 44.  

 

 

3613 – Bytové hospodářství  221,7 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  221,7 tis. Kč 

 5171 – Opravy a udržování 221,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na opravu prostor bývalé uhelny Biskupcova 53,55  

a nebytového prostoru v objektu Roháčova 44. 

 

 

3631 – Veřejné osvětlení  604,4 tis. Kč 

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem:  604,4 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  604,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) 

na území městské části Praha 3. 

 

 

3632 – Pohřebnictví   123,3 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 123,3 tis. Kč 

 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu  123,3 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské 

části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo 

právnická osoba.  

 

 

3635 – Územní plánování  1 846,2 tis. Kč 

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem:  1 846,2 tis. Kč 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 690,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na studii zapojení žákovských kolektivů do revitalizace parku  

u Základní školy, Praha 3 Jeseniova 96/2400, architektonickou studii prověření kapacity domu 
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sociálních služeb pod Lipami a kontrolu výkazu výměr projektu „Stavební úpravy panelových 

domů Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30“. Dále bylo čerpáno na přípravné práce na 

projektu Landscape Festival a organizační zajištění veřejné soutěže na revitalizaci náměstí Jiřího 

z Lobkovic. 

 5169 – Nákup ostatních služeb  156,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování geometrického plánu pro přeložku kabelů

nízkého napětí pro opravu domů Jeseniova 37, 39, 41 a Ostromečská 1, 3, 5 a prezentaci

městské části Praha 3 na výstavě Prague Next v rámci mezinárodního festivalu Architecture

Week.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 233,3 tis. Kč 

Odbor majetku – výdaje celkem: 1 043,3 tis. Kč 

 5122 – Podlimitní věcná břemena 3,7 tis. Kč 

Z této položky bylo čerpáno na zřízení věcných břemen ve prospěch městské části Praha 3 a to 

na základě uzavřených smluv 2019/00947/OMA – ONNM, 2019/00951/OMA – ONNM, 

2019/00952/OMA – ONNM.  

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby   764,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na poradenství externího právníka, a to dle výkazu

provedených prací za poradenskou a konzultační činnost dle aktuálních potřeb odboru majetku.

 5169 – Nákup ostatních služeb  270,0 tis. Kč

Čerpání těchto výdajů bylo spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí, věcných

břemen a geometrických plánů na zaměření, dělení či slučování pozemků ve vlastnictví městské

části Praha 3.

 5361 – Nákup kolků 5,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na nákup kolků.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 276,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 206,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na základě přefakturace od SZM MČ Praha 3, a.s. vystavené 

v souladu s příkazní smlouvou v rámci chodníkového programu. 
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 5171 – Opravy a udržování                       69,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na opravu komunikace při příjezdu do objektu Atria a opravy 

komunikace u zrušené trafostanice Roháčova 44. 

 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  4 612,8 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  315,8 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje související s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou 

částí Praha 3 a SZM MČ Praha 3, a.s. na služby související s odstraňováním graffiti na domech 

ve vlastnictví městské části Praha 3. 

 

 5171 – Opravy a udržování                  4 297,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na služby související s odstraňováním graffiti na domech 

na území městské části Praha 3. 

 

Odbor vedlejší hospodářské činnosti – výdaje celkem:  301,2 tis. Kč 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby   232,2 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje za právní a poradenské služby, a dále za znalecké posudky.  

 

 5169 – Nákup ostatních služeb  69,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje za právní informační systém Beck – online. 

 

 

 

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   64 195,2 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí, odbor ekonomický a odbor 

technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů 

v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 – celkem (v tis. Kč – členění 

dle seskupení). 

 

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů  618,3 tis. Kč 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  618,3 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  407,7 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na pravidelnou pozáruční kontrolu a servisní práce  

na podzemních kontejnerech. 
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 5171 – Opravy a udržování  210,6 tis. Kč 

Tyto výdaje byly vynaloženy na opravy podzemních kontejnerů. 

 

 

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů  240,8 tis. Kč 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  240,8 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  240,8 tis. Kč 

Tyto výdaje byly vynaloženy na zajištění výkonu technických, organizačních a smluvních opatření 

v rámci „Městská část Praha 3 kompostuje“. Jedná se o výdaje vyplývající z příkazní smlouvy 

uzavřené mezi městskou částí Praha 3 a SZM MČ Praha 3, a.s. 

 

 

3741 – Ochrana druhů a stanovišť  49,9 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  49,9 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 49,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  62 800,8 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  16,0 tis. Kč 

 5223 – Neinvestiční transfery církvím a neinvestičním společnostem 16,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  62 684,5 tis. Kč 

 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 22,2 tis. Kč 

Jedná se o výdaje na doplnění elektronického zabezpečovacího systému. 

 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 532,4 tis. Kč 

Jedná se o výdaje na vybavení kavárenského stánku na Kostnickém náměstí mobiliářem  

a drobným zařízením gastroprovozu. 
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 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený  30,0 tis. Kč 

Jedná se o výdaje na nákup informačních tabulek k zimní údržbě a zákazových tabulí do parků. 

 

 5151 – Studená voda 1 068,5 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje za spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech, pítkách 

a fontánách. 

 

 5154 – Elektrická energie  107,8 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje za elektrickou energii pro zavlažovací systémy a fontány. 

 

 5164 – Nájemné   1 531,3 tis. Kč 

Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nájemného za pozemky v lokalitách Parukářka  

a Na Krejcárku, které nejsou v majetku městské části Praha 3. 

 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 894,3 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje na právní služby dle potřeb odboru ochrany životního prostředí. 

 

 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními  220,2 tis. Kč 

a komunikačními technologiemi 

Tyto finanční prostředky byly použity na webhosting, technickou podporu a úpravy webových 

stránek a aplikaci „Čistá Trojka“. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb  52 075,8 tis. Kč 

Z této položky byly realizovány výdaje na zeleň – smluvní paušály za komplexní údržbu 

zeleně a práce doplňující danou údržbu (zakládání a údržby květinových záhonů, obsluhy košů 

na psí exkrementy, kácení a výsadby dřevin, apod.), úpravy zeleně a vodních prvků, údržby 

vnitrobloků a servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány).  

Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto výdaje: 

 Smluvní paušály na údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch 19 265,7 tis. Kč 

 Údržba a úklid chodníků – smluvní paušál 8 442,0 tis. Kč 

 Výsadba a údržba květinových záhonů 4 544,0 tis. Kč 

 Zajištění služby v rámci programu „Čistá Trojka“ 3 786,1 tis. Kč 

 Úklid a údržba ploch zeleně a chodníků nad rámec běžné údržby 2 938,3 tis. Kč 

 Obnova stromořadí v ulici Na Vápence a V Domově 2 288,4 tis. Kč 

 Zahradnické práce nad rámec běžné údržby 2 387,2 tis. Kč 
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 Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 1 996,3 tis. Kč 

                       (výdaje na údržbu informačního systému a veřejného 

osvětlení, výdaje na udržitelnost realizovaných projektů apod.) 

 Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy 1 914,6 tis. Kč 

 Arboristické práce a údržba stromořadí 1 736,6 tis. Kč 

 Údržba parku Rajská zahrada 1 498,5 tis. Kč 

 Údržba vodních parků a zařízení 834,2 tis. Kč 

 Předprojektová příprava investičních akcí 443,9 tis. Kč 

(výdaje na služby spojené s přípravou akce „Úprava Žižkova náměstí“) 

 

 5171 – Opravy a udržování  6 093,4 tis. Kč 

Z této položky byly fakturovány drobné opravy v zeleni a opravy mobiliáře v parcích. 

 

 5175 – Pohoštění  108,6 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje na zajištění občerstvení na odborném semináři „Správa 

veřejné zeleně v městské krajině“. 

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 100,3 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb         100,3 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace pro terénní úpravy 

vnitrobloku Roháčova. 

 

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny  202,7 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  40,0 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  40,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  162,7 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  162,7 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje za provedení regulace přemnožených holubů a výdaje spojené s odchytem 

a následnou péčí o kočky a psy nalezené na území městské části Praha 3. 
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3792 – Ekologická výchova a osvěta  282,7 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  282,7 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným                    96,7tis.Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům                     186,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 
 

 

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC             82 807,9 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor sociálních věcí, odbor kancelář úřadu 

– oddělení personální práce a mezd a odbor technické správy majetku. Níže uvádíme podrobný 

komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za 

rok 2019 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

4312 – Odborné sociální poradenství 20,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  20,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným                      20,0 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 159,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  159,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným                   84,0 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  75,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 32,3 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  32,3 tis. Kč 

Z níže uvedené položky byly hrazeny výdaje související s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí 

(lékařská vyšetření). 

 5169 – Nákup ostatních služeb  32,3 tis. Kč 

 

 

4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži  869,8 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  869,8 tis. Kč 

Z níže uvedené položky byly realizovány výdaje související s nákupem drobných předmětů pro děti 

v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a na realizaci projektu „Trojka pro rodiny“, 

v rámci kterého se jednalo např. o akce Velikonoce na Trojce, aneb přivítejte s námi jaro, Cesta 

pohádkovým lesem, Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, Žižkovská 

drakiáda – technicko – organizační zajištění akcí, moderování, aktivity pro děti, úklid, odvoz odpadu,  

a workshopy a přednášky pro rodiny s dětmi. 

 5041 – Odměna za užití duševního vlastnictví  6,3 tis. Kč 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                      2,1 tis. Kč   

 5164 – Nájemné                                                                                                              52,9 tis. Kč  

 5169 – Nákup ostatních služeb   725,6 tis. Kč 

 5175 – Pohoštění                                                                                                            12,5 tis. Kč  

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené  70,4 tis. Kč                          

 

 

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 2 759,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:                                                                             20,0 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  20,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 432,5 tis. Kč 

Z níže uvedené položky byly čerpány výdaje v rámci dotace ze státního rozpočtu na výkon pěstounské 

péče – náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. 

 dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 432,5 tis. Kč 

 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk  1,7 tis. Kč 

 5164 – Nájemné    6,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  363,5 tis. Kč 

 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  61,3 tis. Kč 

 

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 2 307,0 tis. Kč 

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje v rámci dotace ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče. 

Jedná se o mzdové a ostatní náklady zaměstnanců, kteří mají na starosti výkon pěstounské péče. 

 dotace ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) 2 307,0 tis. Kč   

 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma  1 540,4 tis. Kč 

                       zaměstnanců na služebních místech 

 5021 – Ostatní osobní výdaje                      156,0 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek                      424,0 tis. Kč 

na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  152,7 tis. Kč 

 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění  7,1 tis. Kč 

 5173 – Cestovné                         11,0 tis. Kč 

 5424 – Náhrady mezd v době nemoci                        15,8 tis. Kč 

 

4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům  3 177,6 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 2 291,9 tis. Kč 

Z tohoto paragrafu se realizovaly výdaje, které byly vynaloženy na tyto projekty: 

a) Integrace cizinců 2019 – výdaje celkem:  1 448,3 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na programu 

„Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019 – projekt Praha 3  

– Integrace cizinců 2019“. Výdaje byly čerpány na pořádání kulturních akcí – tzn. technicko – 

organizační zajištění akcí, moderování, aktivity pro děti, výukové pomůcky pro cizince, překlad 

webových stránek a zajištění úklidu. 
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 rozpočet městské části Praha 3 876,7 tis. Kč  

 5041 – Odměna za užívání duševního vlastnictví                 2,9 tis. Kč 

 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk                 4,9 tis. Kč 

 5164 – Nájemné                 347,7 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 513,2 tis. Kč 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené                8,0 tis. Kč 

 

 dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 501,6 tis. Kč  

 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 9,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 492,6 tis. Kč 

 

 dotace z hl. m. Prahy                                                                              70,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 70,0 tis. Kč  

 

b) Projekt „Komunitní centrum Žižkov II“ – výdaje celkem 843,6 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje v rámci dotace z Operačního programu Praha – Pól růstu na projekt „Komunitní 

centrum Žižkov II“. Městská část Praha 3 zajišťuje toto centrum společně se 4 partnery. Finanční 

prostředky byly čerpány na volnočasové kurzy, workshopy a přednášky, otevřené kluby  

a poradenství pro všechny cílové skupiny. 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 379,6 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  167,3 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  212,3 tis. Kč 

 

 rozpočet městské části Praha 3 254,5 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  18,6 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  235,9 tis. Kč 

 

 dotace z Evropské unie 209,5 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  185,9 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  23,6 tis. Kč 

 

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 885,7 tis. Kč 

Z tohoto paragrafu byly čerpány výdaje v rámci projektu „Praha 3 – Integrace cizinců“ a projektu 

„Komunitní centrum Žižkov II“. 
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Integrace cizinců                                                                                                             82,4 tis. Kč 

 5021 – Ostatní osobní výdaje                      63,5 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek                                    13,9 tis. Kč 

na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                 5,0 tis. Kč 

 

Komunitní centrum Žižkov II                                                                                          803,3 tis Kč                                    

 5021 – Ostatní osobní výdaje                      599,9 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek                      149,4 tis. Kč 

na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  54,0 tis. Kč 

 

 

4344 – Sociální rehabilitace 110,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 110,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   110,0 tis. Kč 

                       společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 2 478,8 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  1 884,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   300,0 tis. Kč 

            společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům   1 574,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  10,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  594,8 tis. Kč 

Jedná se o výdaje na akce Veletrh sociálních služeb, Dobrovolník roku a Workshop pro poskytovatele 

sociálních služeb – technické zajištění akcí, nájem, ostraha, úklid, zajištění hudby, moderování, 

tlumočnické služby, dále právní poradenství seniorům a mapování bezbariérovosti. 

 rozpočet městské části Praha 3   494,8 tis. Kč 

 5041 – Odměna za užívání duševního vlastnictví       2,4 tis. Kč 

 5164 – Nájemné                                                                                                   55,9 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb        233,7 tis. Kč 

 5175 – Pohoštění                          79,8 tis. Kč 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené        23,0 tis. Kč 

 5492 – Dary obyvatelstvu          100,0 tis. Kč 

 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy        100,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb        100,0 tis. Kč 

 

 

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 

            samostatného bydlení 25 396,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  25 396,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   6,0 tis. Kč 

                       společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  80,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  20,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   16 335,9 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace 

Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3.  

 příspěvek na provoz 16 335,9 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  

 

 5336 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   8 954,1 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) příspěvkové organizaci Pečovatelská služba 

Praha 3, Roháčova 26. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty ze státního rozpočtu 

prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy. 

 dotace ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu)              8 954,1 tis. Kč     

 

 

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb                                                       14 962,9 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  14 737,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   10,0 tis. Kč 

                        společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO    6 796,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Integrační 

centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3.  

 příspěvek na provoz 6 796,0 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  

 

 5336 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   7 931,0 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) příspěvkové organizaci Integrační centrum 

Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 3.  
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Tyto finanční prostředky byly poskytnuty ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hlavního 

města Prahy. 

 poskytnutý z rozpočtu hl. m. Prahy                                                       5 000,0 tis. Kč 

 dotace ze státního rozpočtu (poskytnutá přes hl. m. Prahu)                 2 931,0 tis. Kč     

 
 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:   225,9 tis. Kč 

 5137 – Nákup ostatních služeb  225,9 tis. Kč 

Tyto finanční prostředky byly použity na rekonstrukci výdejny stravy v Integračním centru Zahrada 

Praha 3. 

 

 

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy 

           se zvláštním režimem  28 832,2 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  28 573,6 tis. Kč 

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   19 276,2 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace 

Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3.  

 příspěvek na provoz 19 276,2 tis. Kč 

 poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3  

 

 5336 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   9 297,4 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny transfery (dotace) příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov 

Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty 

prostřednictvím hl. m. Prahy. 

 dotace ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu)                 9 297,4 tis. Kč     

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 24,8 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb            24,8 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na odstranění graffiti nápisů na objektu příspěvkové organizace 

Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, budova Habrová. 

 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem: 233,8 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb          233,8 tis. Kč 

Z této položky bylo čerpáno na poradenství, zajištění přípravy a realizace zadávacího řízení na 

výběr provozovatele Domu sociálních služeb Praha 3. 
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4359 – Ostatní služby v oblasti sociální péče 82,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem 82,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   45,0 tis. Kč 

                        společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5223 – Neinvestiční příspěvky církvím a náboženským společnostem  37,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

4371 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 30,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem 30,0 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 15,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 15,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 580,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem 80,0 tis. Kč 

 5223 – Neinvestiční příspěvky církvím a náboženským společnostem 80,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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Odbor sociálních věcí – výdaje celkem 500,0 tis. Kč 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  500,0 tis. Kč 

Tyto finanční prostředky byly použity na pokrytí smluv o poradenství a spolupráci při řešení 

obtížných sociálních situací občanů Prahy 3. 

Smlouvy byly uzavřeny s těmito organizacemi: 

 R – Mosty, z.s.                                                                                         250,0 tis. Kč 

 Společnou cestou, z.s.                                                                             250,0 tis. Kč 

 

 

4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 730,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem 730,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   235,0 tis. Kč 

                        společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 355,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5223 – Neinvestiční příspěvky církvím a náboženským společnostem 140,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 

4377 – Sociálně terapeutické dílny 30,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem 30,0 tis. Kč 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   30,0 tis. Kč 

                       společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 
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4378 – Terénní programy 768,8 tis. Kč 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem 768,8 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 768,8 tis. Kč 

 rozpočet městské části Praha 3                                                           468,8 tis. Kč 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy                                                              300,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány za služby terénní práce s problémovými uživateli drog 

a s osobami bez přístřeší na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou 

organizací. Dále byly prostředky čerpány na terénní programy pro děti a mládež. 

 

 

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence  1 789,0 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem 634,0 tis. Kč 

 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům                         10,0 tis. Kč 

             – právnickým osobám 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   371,0 tis. Kč 

  společnostem 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 253,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“. 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:  1 155,0 tis. Kč 

Na níže uvedených položkách byly realizovány výdaje v rámci programu „Trojka pro seniory“. Jednalo 

se o výlety, přednášky a workshopy pro seniory, akci Luštíme s Prahou 3, jazykové a počítačové kurzy 

pro seniory, taneční odpoledne, kurzy Nordic walking, plavání apod. – technicko – organizační zajištění 

akcí, nájemné, hudba, programy, úklid. Dále se jednalo o výdaje spojené s připojením seniorů  

a zdravotně znevýhodněných občanů k systému tísňového volání AREÍON. 
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 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 7,1 tis. Kč 

 5163 – Služby peněžních ústavů 0,4 tis. Kč 

 5164 – Nájemné                                                                                                    167,6 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb 929,5 tis. Kč 

 5175 – Pohoštění                    25,7 tis. Kč 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené                    15,3 tis. Kč 

 5194 – Věcné dary                    9,4 tis. Kč 

 

 

 

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 85,9 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační 

služba. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku 

Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení 85,9 tis. Kč 

Odbor kancelář úřadu – odd. krizového řízení a informační služba – výdaje celkem:  85,9 tis. Kč 

Z níže uvedené položky byly hrazeny dva defibrilátory a dvě skříňky. Defibrilátory jsou umístěny na 

recepcích Úřadu městské části Praha 3.  

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek  85,9 tis. Kč 

 

 

 

Rozp. odd. 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 0,0 tis. Kč 

Výdaje na tomto oddíle nebyly v roce 2019 realizovány.  

 

 

 

Rozp. odd. 55 – POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTĚM 85,6 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kancelář úřadu – oddělení krizového řízení a informační 

služba. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku 

Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 
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5511 – Požární ochrana – profesionální část 85,6 tis. Kč 

Odbor kancelář úřadu – odd. krizového řízení a informační služba – výdaje celkem:  85,6 tis. Kč 

Z níže uvedené položky byl poskytnutý věcný dar Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, ve 

formě pořízení materiálního vybavení pro hasičskou stanici č. 1 – Sokolská. Jednalo se o ventilátor 

PH – VP 450 E, sací a výtlačnou hadici PH – VH 450 a tři outdoorové kamery.        

 5194 – Věcné dary     85,9 tis. Kč 

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ 

STRANY 251 326,5 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce 

a mezd, odbor organizační, odbor informatiky, odbor technické správy majetku a investic a odbor 

ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na 

tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

6112 – Zastupitelstva obcí  10 924,8 tis. Kč 

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  10 924,8 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje související s odměnami uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva městské 

části Praha 3. 

BĚŽNÉ VÝDAJE     10 639,8 tis. Kč 

 5019 – Ostatní platy 2,6 tis. Kč 

 5021 – Ostatní osobní výdaje 408,8 tis. Kč 

 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 627,9 tis. Kč 

 5024 – Odstupné 79,0 tis. Kč 

 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené         31,6 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 1 517,8 tis. Kč 

 na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 741,1 tis. Kč 

 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 25,4 tis. Kč 

 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,9 tis. Kč 

 5167 – Služby, školení a vzdělávání 11,4 tis. Kč 

 5173 – Cestovné 1,8 tis. Kč 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 191,5 tis. Kč 
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ZAMĚSTNANECKÝ FOND 285,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  42,0 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na příspěvek na čipovou kartu Ticket Benefits sloužící 

k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání uvolněných 

členů Zastupitelstva městské části Praha 3. 

 

 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  243,0 tis. Kč 

Na této položce byly účtovány příspěvky zaměstnavatele za penzijní připojištění nebo doplňkové 

penzijní spoření uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. 

 

 

6117 – Volby do Evropského parlamentu 3 397,2 tis. Kč 

Jednalo se o výdaje související s přípravami na volby do Evropského parlamentu, které se konaly 

v květnu 2019. 

 
Odbor organizační – výdaje celkem:  535,3 tis. Kč 

Finanční prostředky byly využity na pronájem sálu a využití techniky pro zasedání okrskových komisí, 

na výdaje za distribuci hlasovacích lístků občanům Prahy 3 a na pokrytí výdajů v souvislosti s využitím 

prostor pro účely volebním místností. 

 5161 – Poštovní služby                      332,0 tis. Kč 

 5164 – Nájemné                                                                                                  24,0 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb                       28,5 tis. Kč 

 5192 – Poskytnuté náhrady   150,8 tis. Kč 

 

Odbor informatiky – výdaje celkem:    235,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na pronájem výpočetní techniky a mobilních telefonů včetně služeb 

na období konání voleb. 

 5164 – Nájemné                                                                                                          235,1 tis. Kč 

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  846,1 tis. Kč 

Finanční prostředky byly využity na nákup xerografického papíru, tonerů, kalkulaček, technické zajištění 

voleb, skartaci a občerstvení pro volební komise a administrativní pracovníky. 

 5139 – Nákup materiálu  jinde nezařazený                     265,5 tis. Kč 

 5164 – Nájemné                                                                                                  27,6 tis. Kč 
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 5169 – Nákup ostatních služeb                       522,6 tis. Kč 

 5175 – Pohoštění                        30,4 tis. Kč 

 

 Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  1 780,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební 

komise, náhrady mezd a platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální 

náhrady ušlého výdělku za dobu funkce člena okrskové volební komise. Dále se jednalo o výdaje 

spojené s kompletací a vkládáním lístků do obálek v rámci dohod o provedení práce, proplacení 

přesčasových hodin zaměstnanců městské části podílejících se na přípravě a konání voleb a s tím 

spojené odvody sociálního a zdravotního pojištění.  

 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma                     770,9 tis. Kč 

                      zaměstnanců na služebních místech 

 5019 – Ostatní platy                                                                                                  6,3 tis. Kč 

 5021 – Ostatní osobní výdaje                     614,1 tis. Kč 

 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené                         2,7 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek                                  198,6 tis. Kč 

            na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                       80,7 tis. Kč 

 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění                       3,3 tis. Kč 

 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                          2,1 tis. Kč 

 5492 – Dary obyvatelstvu                     102,0 tis. Kč 

 

 

6149 – Ostatní všeobecná správa jinde neuvedená  16,7 tis. Kč 

Odbor organizační – výdaje celkem:  16,7 tis. Kč 

 5021 – Ostatní osobní výdaje   16,7 tis. Kč 

Výdaje byly čerpány  při přípravě sčítání  lidí, bytů a domů v roce 2021 na pokrytí nákladů 

spojených s uzavřenými dohodami o provedení práce. Jednalo se o došetření a zápis chybějících 

technickoekonomických atributů u stavebních objektů a ověření a případné opravy 

nekonzistentních vybraných technickoekonomických atributů u stavebních objektů s číslem 

popisným v rámci územní přípravy sčítání  lidí, domů a bytů.  

 

               

6171 – Činnost místní správy  228 154,0 tis. Kč 

Odbor organizační – výdaje celkem:  2 248,9 tis. Kč 
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 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby   64,3 tis. Kč 

Výdaje byly čerpány na konzultační služby v oblasti projektů Smart Cities. 

 

 5169 – Nákup ostatních služeb  2 083,6 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje související s energetickým managementem, 

obsluhou hlasovacího zařízení při konání Zastupitelstva městské části Praha 3 a výdaje na 

činnosti v rámci výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

 5192 – Poskytnuté náhrady  1,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly použity na úhradu správních poplatků v rámci řízení za porušení právní 

povinnosti vedeného u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.     

           

 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům  100,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly použity na úhradu sankce v rámci řízení za porušení právní povinnosti 

vedeného u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Odbor informatiky – výdaje celkem:  15 565,8 tis. Kč 

 5042 – Odměny za užití počítačových programů  745,8 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na jednorázovou splátku za užití licencí Mocrosoft Enrollment. 

 
 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek   1 147,9 tis. Kč 

Z této položky byl pořízen majetek v oblasti výpočetní techniky. Jednalo se o nákup nových 

sestav PC a monitorů, notebooků, tabletů, tiskáren, síťových prvků, čteček a ostatních periferních 

zařízení. 

 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený   542,2 tis. Kč 

Výdaje z této položky byly vynaloženy na nákup nových i renovovaných tonerů do tiskáren, štítků 

a pásek do thermo tiskáren, kabelů, konektorů, a dále na nákup záznamových médií, plastových 

ID karet a čisticích prostředků na LCD a PC. 

 

 5162 – Služby elektronických komunikací  637,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje spojené s internetovým připojením 

pro potřeby Úřadu městské části Praha 3 a propojením lokalit městské části Praha 3. 

 

 

 

str. 090

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



 
 

 5164 – Nájemné   2 558,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na nájem tiskových zařízení včetně tisku. 

 

 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 9 435,1 tis. Kč 

                  technologiemi 

Jednalo se o tyto výdaje: 

 Služby základní a rozšířené podpory systému Proxio 2 323,2 tis. Kč 

 Měsíční paušál za garanci SLA a pravidelné činnosti  1 591,0 tis. Kč 

 Maintenance webového portálu praha3.cz, uživatelská podpora 525,8 tis. Kč 

a řešení incidentů 

 Podpora v českém jazyce pro rok 2019 v režimu 5x24  

on-site/telefonicky 521,3 tis. Kč 

 FortiCare and FortiGuard Renewal  441,7 tis. Kč 

 TrendMicro, Trend Micro SM for MS Exch.,TippingPoint support  439,4 tis. Kč 

 Basic Support Coverage Vmware  411,0 tis. Kč 

 Technická podpora provozu systému spisové služby ICZ e-spis 398,5 tis. Kč 

 Provoz systému pro správu dotací a grantů  386,6 tis. Kč 

 Veeam Availability Suite Enterprise  352,0 tis. Kč 

 Maintenance SW Triton prodloužení o 1 rok  281,3 tis. Kč 

 Služby k programu FLUXPAM 5 273,1 tis. Kč 

 Aktualizace systému ASPI 162,8 tis. Kč                          

 Obnovení podpory a UTM služeb pro FW FortiGate 200D 150,7 tis. Kč 

 Prodloužení podpor HPE zařízení a SW   142,8 tis. Kč 

 Prodloužení podpory SW LOGmanager 127,1 tis. Kč 

 Technická podpora systému GINIS  110,6 tis. Kč 

 2x HP PW 1y NBD DL580G7 Procare SVC 95,6 tis. Kč 

 Flowmon Gold Support                                                                                      90,7 tis. Kč 

 Měsíční aktualizace dat MISYS-Praha/LAN30 a MISYS-WEB/N  76,3 tis. Kč 

 Roční technická podpora pro rozhraní Portálu občana  65,2 tis. Kč 

 Technická podpora mobilní aplikace 60,6 tis. Kč 

 Podpora nasazení MS Teams  59,9 tis. Kč 

 Úpravy rozhraní EOS + usnesení 56,0 tis. Kč 

 Součinnost s dodavatelem portálu občana v oblasti implementace  54,5 tis. Kč 

rezervačního systému 

 Úpravy aplikace Usnesení – šablony a zobrazení anonymizované verze  48,4 tis. Kč 
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 Zpracování výroční správy – 4. rok udržitelnosti projektu ICT Praha 3  42,4 tis. Kč 

 Implementace modulu MS Teams, Azure AD  41,7 tis. Kč 

 Servisní podpora radiového spoje  36,4 tis. Kč 

 Prodloužení podpory na HW pro server HP 36,1 tis. Kč 

 Rezervační systém 21,8 tis. Kč 

 Ostatní výdaje – aktualizace a podpora aplikací  10,6 tis. Kč 

 

 5171 – Opravy a udržování   360,7 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na opravy tiskáren a PC. 

 

 5172 – Programové vybavení   43,6 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na nákup software. 

 

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené  94,3 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na členský příspěvek na „Otevřená města“. 

 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  1 361,3 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb   1 361,3 tis. Kč 

Z této položky byly realizovány výdaje na provedení auditu a přezkumu hospodaření za rok 2018 

a kontroly podkladů a uzávěrky jednotlivých příspěvkových organizací za účetní období roku 

2018. Dále byly realizovány výdaje na provedení dílčího auditu a přezkumu hospodaření v roce 

2019, kontroly čerpání peněžních fondů příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 3, 

Čajkovského 12a/12 a daňové poradenství. 

 

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  48 675,7 tis. Kč 

Oddělení správa úřadu – výdaje celkem:                                                                    48 077,4 tis. Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE  46 165,0 tis. Kč 

 

 5123 – Podlimitní technické zhodnocení   116,6 tis. Kč 

Z této položky bylo hrazeno zabezpečení nábytku ohledně GDPR, montáž žaluzií a instalace 

topného tělesa do nebytového prostoru. 

 

 5132 – Ochranné pomůcky   29,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na pracovní oděvy a rukavice. 

 

str. 092

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



 
 

 5133 – Léky a zdravotnický materiál   13,5 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na doplnění lékárniček pro potřeby Úřadu městské části  

Praha 3. 

 

 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk  738,5 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny zálohy a vyúčtování za předplatné denního tisku, pořízení odborných 

publikací dle potřeb odborů, zákony a odborné časopisy např. publikace Rozpočtová skladba 

2019, Abeceda personalisty 2019 a časopis Právo a rodina. 

 

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek   2 324,5 tis. Kč 

Z této položky byly realizovány výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku 

(např. kancelářský nábytek, mobilní telefony, fontány na vodu – Watercooler, kávovary, lednice, 

odvlhčovače, mobilní klimatizace apod.). 

 

 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený   3 127,4 tis. Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy za kancelářský materiál, drogistické zboží, tonery, razítka, 

razítkové barvy, vizitky, materiál pro údržbářské práce, vybavení kuchyněk, příslušenství 

k mobilním telefonům, nákup květin pro potřeby reprezentace vedení radnice apod. 

 

 5151 – Studená voda   399,2 tis. Kč 

Z této položky bylo zálohově hrazeno vodné a stočné. 

 

 5152 – Teplo   50,6 tis. Kč 

Z této položky bylo hrazeno teplo pro Mateřskou školu, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 

– objekt Třebešín před svěřením budovy do užívání. 

 

 5153 – Plyn   1 824,8 tis. Kč 

Na této položce se promítají zálohy a vyúčtování za úhradu plynu.  

 

 5154 – Elektrická energie  3 089,2 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny výdaje za elektrickou energii. 

 

 5156 – Pohonné hmoty a maziva  149,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot a maziv na karty CCS. 
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 5161 – Poštovní služby   4 851,4 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny služby hybridní pošty, kredit do frankovacího stroje, a výtisk  

a distribuce složenek za místní poplatek za psa. 

 

 5162 – Služby elektronických komunikací   2 801,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu telekomunikací (pevná telefonní síť a mobilní čísla, 

správa telekomunikačních služeb a správa SIM, servisní údržba telefonních ústředen). 

 

 5163 – Služby peněžních ústavů  123,5 tis. Kč 

Výdaje byly čerpány na sdružené pojištění vozidel Úřadu městské části Praha 3. 

 

 5164 – Nájemné   156,0 tis. Kč 

Výdaje byly čerpány na pronájem koberce pro budovu Havlíčkovo náměstí 9 a dále na umístění 

technického zařízení a zpracování dat e-pasy/e-občanské průkazy. 

 

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby  4 368,9 tis. Kč 

Výdaje byly čerpány na právní služby: 

 AK Veselý a spol. 2 075,6 tis. Kč 

 Frank Bold Advokáti, s.r.o. 505,5 tis. Kč 

 Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář 371,6 tis. Kč 

 ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. 193,5 tis. Kč 

 SATKE & ŠKORPIL advokátní kancelář, s.r.o. 102,5 tis. Kč 

 Kropáček LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. 54,5 tis. Kč 

 Ostatní právní služby 383,3 tis. Kč 

 

         Dále byly finanční prostředky čerpány na konzultační služby – analýzy a posudky:  

 Mgr. Martin Plíšek 596,4 tis. Kč 

 Ostatní konzultační služby 86,0 tis. Kč 

 

 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 268,3 tis. Kč 

            technologiemi 

Výdaje byly čerpány na certifikáty a časová razítka. 
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 5169 – Nákup ostatních služeb   17 403,6 tis. Kč 

Tato položka zahrnuje následující výdaje: 

 Ostraha – bezpečnostní služba, fakturace dle smlouvy č. S/562/08           6 369,0 tis. Kč                           

 Stravenky – nákup stravenek dle smlouvy č.2018/00983/OTSMI-OSÚ 4 347,4 tis. Kč  

 Úklid budov – Lipanská 7, 9,11,14, Seifertova 51, Perunova 5,                  4 232,1 tis. Kč 

                       Havlíčkovo náměstí 9, dle smlouvy č. S 1099/07  

 Servis klimatizace, vzduchotechniky a výtahů 547,4 tis. Kč 

 Skartace  338,4 tis. Kč 

 Odvoz odpadu a stěhování s vyklízením 326,1 tis. Kč 

 Nebytové prostory – zálohy a vyúčtování 271,9 tis. Kč 

 Deratizace a desinsekce 83,9 tis. Kč 

 Revize hromosvodů a tlakových nádob v kotelnách 66,1 tis. Kč 

 Autodoprava  44,4 tis. Kč 

 Ostatní drobné výdaje spojené s chodem Úřadu městské části  776,9 tis. Kč 

Praha 3 (např. čištění koberců, čištění zásobníků vody, televizní 

a rozhlasové poplatky, prádelna) 

 

 5171 – Opravy a udržování   3 383,8 tis. Kč 

Tato položka zahrnuje následující výdaje: 

 Instalatérské a topenářské práce  1 152,9 tis. Kč 

 Opravy kanceláří 837,5 tis. Kč 

 Autoprovoz (opravy vozového parku Úřadu městské části Praha 3) 305,2 tis. Kč 

 Běžné opravy a údržba (oprava kotle, havarijní opravy) 286,5 tis. Kč 

 Výměna klimatizace a údržba vzduchotechniky 220,7 tis. Kč 

 Výměna podlahové krytiny v garážích ve dvoře Lipanské 11 177,2 tis. Kč 

 Kancelářská technika (opravy a servis)   139,1 tis. Kč 

 Havarijní opravy okapů a římsy 98,9 tis. Kč 

 Opravy výtahů 98,8 tis. Kč 

 Výměna kamerového systému 67,0 tis. Kč 

 

 5175 – Pohoštění   846,1 tis. Kč 

Výdaje byly použity na pohoštění pro potřeby sekretariátů starosty a místostarostů 

a na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí 

a výborů, atd.  
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 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené  9,0 tis. Kč 

Výdaje byly použity na nákupy k reprezentačním účelům starosty a místostarostů městské části 

Praha 3. 

 

 5192 – Poskytnuté náhrady  40,3 tis. Kč 

Finanční prostředky z této položky byly použity k úhradě nákladů soudního sporu ohledně prostor 

bývalé uhelny Společenství vlastníků budovy č. p. 2431 – 2437, Praha 3, Loudova 2431/6. 

 

 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  14,3 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na IS datové schránky – zrušení přístupových 

údajů a vydání nových, a na dálniční známky pro vozový park Úřadu městské části Praha 3. 

 

 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům  35,3 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na úhradu škody vzniklé nesprávným úředním 

postupem. 

 

ZAMĚSTNANECKÝ FOND 1 912,4 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb   1 912,4 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na stravenky hrazené ze zaměstnaneckého fondu. 

 

Oddělení technické – výdaje celkem:                                                                               598,3 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  598,3 tis. Kč 

Z této položky byly hrazeny splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se 

zaručeným výsledkem. 

 

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  169 136,1 tis. Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE  162 214,7 tis. Kč 

 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma  115 036,0 tis. Kč 

zaměstnanců na služebních místech 

 5021 – Ostatní osobní výdaje   3 196,5 tis. Kč 

 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek                  29 343,0 tis. Kč 

na státní politiku zaměstnanosti 

 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  10 614,9 tis. Kč 

 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění  498,1 tis. Kč 
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 5167 – Služby školení a vzdělávání  1 647,4 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti

a na školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

 5169 – Nákup ostatních služeb                     334,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců v rámci závodní

preventivní péče a inzerci volných pracovních míst.

 5173 – Cestovné   617,2 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny měsíčně vyplácené paušály náhrad MHD a výdaje na dopravu

a ubytování v rámci služebních cest zaměstnanců.

 5192 – Poskytnuté náhrady  43,2 tis. Kč

Tato položka zahrnuje pravidelně vyplácenou regresní náhradu za pracovní úraz. Dále se zde

promítají proplacené náhrady ušlého výdělku zaměstnancům, kteří jsou, nebo byli, v dočasné

pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu.

 5194 – Věcné dary                     58,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na jednorázové dary – vitamínové balíčky pro zaměstnance

městské části Praha 3 poskytnuté v prosinci roku 2019.

 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                       3,3 tis. Kč

Tato položka zahrnuje nedoplatek daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou. Jedná se

o rok 2014/2015 – oprava zúčtovacího období.

 5424 – Náhrady mezd v době nemoci  823,1 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na náhrady platu za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND 6 921,4 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb   1 538,5 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na očkování zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 

a příspěvek na čipovou kartu Ticket Benefits sloužící k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu 

a kultury, zdravotní péče a vzdělávání. 
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 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené  111,3 tis. Kč 

Z této položky jsou čerpány finanční prostředky na ošatné zaměstnanců Úřadu městské části 

Praha 3.  

 

 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   5 271,6 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo 

životní pojištění a pracovní jubilea zaměstnanců. 

 

 

 

Rozp. odd. 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI  80,1 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kultury.  Níže uvádíme podrobný komentář čerpání 

běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 – celkem 

(v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

6223 – Mezinárodní spolupráce 80,1 tis. Kč 

Odbor kultury – výdaje celkem:  80,1 tis. Kč 

 5169 – Nákup ostatních služeb  60,2 tis. Kč 

Finanční prostředky byly použity na uhrazení ubytování a jízdného delegace – Gruzie, Tbilisi. 

 

 5175 – Pohoštění  19,9 tis. Kč 

Finanční prostředky byly použity na pohoštění delegace z Gruzie u podpisu smlouvy o spolupráci 

při rozvoji města a společenských setkání.  

 

 

 

Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE  5 061,2 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, oddělení technické správy majetku a investic, 

odbor organizační a odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd. Níže uvádíme podrobný 

komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné výdaje MČ Praha 3 za 

rok 2019 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  209,3 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  209,3 tis. Kč 
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 5163 – Služby peněžních ústavů   209,3 tis. Kč 

Z této položky byly čerpány výdaje na bankovní poplatky související s vedením účtů. 

 

 

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované  1 674,0 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  1 674,0 tis. Kč 

 5163 – Služby peněžních ústavů   1 674,0 tis. Kč 

Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 

za škodu zastupitelů městské části Praha 3. 

 

 

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  1 325,5 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 1 261,3 tis. Kč 

 5347 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 1 261,3 tis. Kč 

obvody nebo částmi – výdaje  

Na této položce se promítaly finanční prostředky, které byly odvedeny na účet hl. m. Prahy. Jedná 

se o finanční vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace 

(transferu) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 

 Vratka dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a EU – Operační  871,0 tis. Kč 

program Praha – Pól růstu – Komunitní centrum Žižkov 

 Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018   212,0 tis. Kč 

 Vratky dotací ze státního rozpočtu – pěstounská péče 164,0 tis. Kč 

 Vratka dotace ze státního rozpočtu – sociálně právní ochrana dětí 14,3 tis. Kč 

 

Odbor organizační – výdaje celkem:  64,2 tis. Kč 

 5347 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)                       64.2 tis. Kč 

a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 
 

Na této položce se promítaly finanční prostředky, které byly odvedeny na účet hl. m. Prahy. Jedná 

se o finanční vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace 

(transferu) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 

 Vratka dotace ze státního rozpočtu za rok 2019 – EFEKT 2019, 871,0 tis. Kč 

podpora úspor energie EKIS Praha 3 
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6399 – Ostatní finanční operace  1 852,4 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  118,8 tis. Kč 

 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené   118,8 tis. Kč 

Na této položce se promítají převody omylných plateb na běžné účty. 

 

Odbor kancelář úřadu – oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem: 1 733,6 tis. Kč 

 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené   1 733,6 tis. Kč 

Na této položce se realizuje vypořádání převodů prostředků pro výplatu platů zaměstnanců 

za měsíc prosinec na depozitní účet. Prostředky jsou převáděny zálohově dle předpokladu 

v prosinci, vypláceny v lednu. Mezi předpokladem a skutečností dochází k rozdílu, který tvoří stav 

této položky. 

 

 

 

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI  6 275,3 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. 

Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné 

výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 – celkem (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené  6 275,3 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  6 098,5 tis. Kč 

 5212 – Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům 417,6 tis. Kč 

                      – fyzickým osobám  

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 610). 

 

 5213 – Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům 

                 – právnickým osobám                                                                             998,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 610). 
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 5224 – Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 2 495,0 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5225 – Neinvestiční transfery společenství vlastníků jednotek 97,7 tis. Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace 

je uvedena v tabulce s názvem „Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019“ 

(Dotační fond MČ Praha 3 – ÚZ 410). 

 

 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 090,2 tis. Kč 

Jednalo se o finanční prostředky ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 

2013, které byly vyplaceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu. 

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  176,8 tis. Kč 

 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu  176,8 tis. Kč 

Na této položce se promítají výdaje na spoluúčasti městské části Praha 3 v souvislosti 

s poskytnutými náhradami škody z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy. 
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II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ 

– odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací  
 

 

Na těchto paragrafech se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Jedná se o výdaje na pokrytí účetních 

odpisů svěřeného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3, 

které jsou poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi 

zpětně odváděny na účet MČ Praha 3.  

 

ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  29 765,6 tis. Kč 

3111 – Mateřské školy – příspěvky PO – odpisy  5 629,8 tis. Kč 

3113 – Základní školy – příspěvky PO – odpisy  13 476,1 tis. Kč 

3117 – První stupeň základních škol – příspěvky PO – odpisy  2 836,9 tis. Kč 

3319 – Za Trojku – příspěvky PO – odpisy 617,2 tis. Kč 

3412 – Sportovní a rekreační areál Pražačka – příspěvky PO – odpisy 6 194,5 tis. Kč 

4356 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3 – příspěvky PO – odpisy  195,8 tis. Kč 

4357 – Ošetřovatelský domov Praha 3 – příspěvky PO – odpisy 815,3 tis. Kč 
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01 36 3 733,0 2 733,0 1 846,2 67,6% 886,8 

Nižší plnění souvisí s konzultačními, poradenskými a právními službami pro 
odbor územního rozvoje, dále nebyl čerpán stavební příspěvek, který vyplývá 
z rozhodnutí stavebního úřadu neboť výše přiznaného příspěvku je řešena v 
odvolacím řízení odborem stavebního řádu Magistrátu hl. města Prahy, 
odvolací orgán ke dni 31.12.2019 nerozhodl, čerpání proběhne v roce 2020, a 
rovněž nebyla v roce 2019 městské části předepsána žádná náhrada nákladů 
řízení dle rozsudků správních soudů v rámci odboru výstavby.

02 37 67 861,0 71 501,9 64 195,2 89,8% 7 306,7 

Nižší čerpání ovlivňuje úhrada výdajů za služby týkající se úklidu a údržby 
zeleně a chodníků za prosinec roku 2019 až v lednu roku 2020 a nižší cena 
realizace oproti původnímu předpokladu u akcí "Oprava chodníku 
propojujícího ul. Koněvova a koleje VŠE" a "Oprava odvodnění zpevněné 
plochy v ul. Na Balkáně". Dále je nižší plnění objemu výdajů způsobeno 
ponechanými dotacemi z rozpočtu hl. města Prahy. Jedná se o dotace na akce 
- „Revitalizace parku Praha 3 - Smart Cities"  a  „Revitalizace cyklostezky Pod
Vítkovem - Smart Cities", finanční prostředky nebyly čerpány. Městská část
požádala o změnu charakteru dotací z neinvestičních na investiční, aby mohly
být použity na úhradu výdajů na projektové dokumentace obou akcí, která byla
v lednu 2020 schválena, a přesun finančních prostředků do roku 2020.

03 22 670,0 670,0 585,3 87,4% 84,7 
Nižší čerpání je ovlivněno aktuální potřebou studií v oblasti dopravy na území 
městské části Praha 3 a nižšími výdaji na korekturní úpravy a tisk informačních 
plakátů souvisejících s komplexním úklidem komunikací.

31 97 867,8 153 277,3 149 298,7 97,4% 3 978,6 

Nižší čerpání ovlivňuje nerealizace některých plánovaných akcí odborem 
školství, např. služby externího fundraisera, podpora recyklace na školách, 
akce "Seifertův Žižkov", akce „Zdravé děti na Trojce " a „Prázdniny na Trojce" 
na základě rozhodnutí vedení městské části. Dále se na neplnění objemu 
výdajů podílejí dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu pro 
Základní školu, Praha 3, Cimburkova 18/600 na projekt "Žižkovská školička I. 
2018 - 2020" a "Žižkovská školička II. 2018 - 2020", jelikož část dotací byla 
přijata pouze rozpočtově.

32 0,0 33,7 33,6 99,7% 0,1 
Čerpáno v souladu s rozpočtem, v drobné odchylce se promítá zaokrouhlení 
na stovky.

Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému 
rozpočtu

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2019 - běžné výdaje (v tis. Kč)

Skutečnost     
v tis. Kč

% k UR

Překročeno (-) 
nedočerpáno (+) o 
vzhl. k 100 % UR v 

tis. Kč

UR            
v tis. Kč

04

ORJ Oddíl
SR            

v tis. Kč
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04 34 27 493,3 35 800,9 27 304,5 76,3% 8 496,4 

Nižší čerpání je ovlivněno přijatými dotačními finančními prostředky z 
výherních a hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, které 
nebyly v roce 2019 využity, a úsporami finančních prostředků na opravy a 
údržbu dětských a fitness hřišť, např. plánovaná úprava svahu na dětském 
hřišti na Vrchu sv. Kříže nebyla realizována z důvodu pokračující technické 
přípravy. Dále byly nižší výdaje na úklid dětských hřišť, na kterých probíhaly 
rekonstrukce či opravy (např. dětské hřiště Horní Stromky, Bezovka, U 
Kněžské louky) a úklidové práce zde dočasně neprobíhaly nebo byly omezeny.

35 380,0 923,0 862,0 93,4% 61,0 

Nižší plnění ovlivňují úspory na akce a preventivní programy v sociální oblasti, 
v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality. Finanční prostředky 
nebyly vyčerpány vzhledem k vysoké finanční podpoře projektů z dotací hl. m. 
Prahy.

43 76 880,1 94 640,2 83 819,0 88,6% 10 821,2 

Na neplnění objemu výdajů se podílí nevyčerpání finančních prostředků z 
dotací v rámci Operačního programu Praha - pól růstu na projekt "Komunitní 
centrum Žižkov II.", část dotací byla přijata pouze rozpočtově a část nebyla 
vyčerpána v plné výši, a z dotací na výkon pěstounské péče, kde jsou finanční 
prostředky čerpány dle potřeby - nevyčerpané finanční prostředky budou dle 
pokynu Magistrátu hl. m. Prahy zapojeny do rozpočtu roku 2020. Nízké čerpání 
je dále způsobeno nevyužitím všech finančních prostředků na akce a projekty 
městské části Praha 3 v sociální oblasti z důvodu hospodárnosti a nižšího 
počtu realizovaných akcí. 

63 0,0 164,0 164,0 100,0% 0,0 Bylo čerpáno v souladu s rozpočtem.

33 41 137,2 41 560,9 36 682,4 88,3% 4 878,5 

K nižšímu čerpání finančních prostředků došlo vzhledem k úsporám při 
pořádání jednotlivých kulturních akcí a nižšímu počtu realizovavaných akcí, 
dále na pohoštění v rámci pracovních schůzek a cateringu na kulturních 
akcích, a v  souvislosti s nižší potřebou konzultačních a poradenských služeb v 
kulturní oblasti. 

34 312,6 372,6 369,4 99,1% 3,2 Čerpáno téměř v souladu s rozpočtem.

52 230,2 136,2 85,9 63,1% 50,3 
Čerpání výdajů souvisí se vznikem krizových a mimořádných situací, které v 
roce 2019 nenastaly, finanční prostředky byly čerpány na nákup defibrilátorů 
pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.

53 80,0 80,0 0,0 0,0% 80,0 
Čerpání ovlivňuje potřeba oprav a údržby kamer v majetku městské části 
Praha 3 integrovaných do městského kamerového systému hl. města Prahy. 
Za období 1.1.2019 až 31.12.2019 byl provoz kamer bezproblémový.

UR            
v tis. Kč

Skutečnost     
v tis. Kč

Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému 
rozpočtu

Překročeno (-) 
nedočerpáno (+) o 
vzhl. 100 % UR v 

tis. Kč

% k UROddíl
SR            

v tis. Kč
ORJ

05

06

07
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07 55 0,0 94,0 85,6 91,1% 8,4 
Finanční prostředky byly určeny na nákup vybavení pro Hasičský záchranný 
sbor  hl. města Prahy, z důvodu nižší pořizovací ceny daného vybavení 
nedošlo k vyčerpání celé částky.

08 36 12 816,3 9 295,7 7 237,7 77,9% 2 058,0 

Neplnění objemu výdajů je způsobeno aktuální potřebou finančních prostředků 
na odstraňování graffiti a antigraffitovou ochranu objektů na území městské 
části Praha 3. U velké části objektů již bylo vše odstraněno a nyní se jedná 
převážně o opakované čištění v menším rozsahu.

61 284 056,3 289 724,2 251 326,5 86,7% 38 397,7 

Na neplnění objemu výdajů se podílí úspora finančních prostředků na platy a s 
tím související zákonné pojištění z důvodu neobsazenosti všech pracovních 
míst a množství nástupů nových zaměstnanců, kterým v prvních měsících není 
vyplácen osobní příplatek a nevyčerpání finančních prostředků z dotací na 
projekty "Rozvoj terénní a sociální práce a sociálních služeb" a "Začleňování a 
podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách městské 
části Praha 3", dotace byly přijaty až na konci roku 2019, nevyčerpané finanční 
prostředky budou dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy zapojeny do rozpočtu 
roku 2020. Dále se na úspoře podílí posunutí termínu opravy objektu 
Seifertova 51 z důvodu přípravy nové projektové dokumentace a nižší výdaje v 
souvislosti s informačními technologiemi.

62 600,0 504,0 80,1 15,9% 423,9 
Z této položky jsou realizovány výdaje související s agendou zahraničních 
vztahů, celková částka nebyla v roce 2019 vyčerpána.

63 0,0 64,2 64,2 100,0% 0,0 Bylo čerpáno v souladu s rozpočtem.

63 4 110,0 63 288,8 4 833,0 7,6% 58 455,8 

Na neplnění objemu výdajů se podílí přijaté dotační prostředky z výherních 
hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení a finanční rezerva, která 
byla vytvořena v průběhu roku 2019 pro případné pokrytí aktuálních potřeb, k 
jejich čerpání v roce 2019 nedošlo.

64 14 913,7 14 273,0 6 275,3 44,0% 7 997,7 
Nižší plnění ovlivňují výdaje Privatizačního fondu v souvislosti s výplatou 5%  z 
kupní ceny z uzavřených smluv dle zásad Privatizačního fondu, která byla 
realizována v nižší míře než se předpokládalo.

633 141,5 779 137,6 635 148,6 81,5% 143 989,0 xCelkem

10

ORJ Oddíl
SR            

v tis. Kč

09

UR            
v tis. Kč

Skutečnost     
v tis. Kč

% k UR

Překročeno (-) 
nedočerpáno (+) o 
vzhl. k 100 % UR v 

tis. Kč

Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému 
rozpočtu
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76 376,3 195 091,9 143 125,4 124 100,5 3 027,2 2 357,7 5 384,9

20 217,6 54 768,1 38 690,6 37 256,1 2 159,0 546,6 2 705,6

101 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 1 374,7 3 901,9 2 898,6 2 628,6 52,8 48,6 101,4

102 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 953,8 2 624,0 1 739,7 1 739,7 0,2 69,3 69,5

103 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 1 909,1 4 123,1 2 494,7 2 494,7 176,3 104,4 280,7

104 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 1 886,0 4 901,3 3 192,3 3 192,3 177,0 x 177,0

105 Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 2 750,0 6 879,4 5 473,2 4 725,6 528,3 67,9 596,2

106 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 1 957,3 4 415,3 2 471,5 2 471,5 6,7 6,8 13,5

107 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 950,0 3 387,7 3 407,8 3 668,3 1 155,1 75,5 1 230,6

108 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 1 959,3 4 275,2 2 317,5 2 317,5 1,6 x 1,6

109 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 625,7 2 761,6 2 554,6 2 200,8 57,5 7,4 64,9

110 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 782,0 2 712,6 1 935,8 1 935,8 1,4 3,8 5,2

111 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 2 032,7 6 724,1 4 693,5 4 693,5 0,6 1,5 2,1

113 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 1 357,8 3 929,1 2 898,6 2 575,0 0,9 2,8 3,7

115 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 1 679,2 4 132,8 2 612,8 2 612,8 0,6 158,6 159,2

51 812,4 127 234,7 94 860,7 77 798,7 863,0 1 513,4 2 376,4

202 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 608,1 9 788,7 10 273,5 9 295,1 56,9 57,6 114,5

203 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 10 878,8 25 922,5 17 141,9 15 438,9 29,4 365,8 395,2

204 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 6 263,8 11 080,6 8 141,1 5 054,9 137,7 100,4 238,1

206 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 3 849,5 11 752,4 12 279,1 8 298,4 103,7 291,8 395,5

207 Základní škola a mateřská škola, Praha 3,  náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 8 223,4 18 512,7 11 707,7 10 307,7 10,8 7,6 18,4

208 Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 5 516,7 13 319,8 10 985,5 7 907,5 0,5 103,9 104,4

209 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 7 027,3 14 783,9 10 204,6 7 970,2 89,1 124,5 213,6

211 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 6 003,2 11 407,7 5 469,0 5 880,4 276,4 199,5 475,9

212 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 3 441,6 10 666,4 8 658,3 7 645,6 158,5 262,3 420,8

4 346,3 13 089,1 9 574,1 9 045,7 5,2 297,7 302,9

205 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 4 346,3 13 089,1 9 574,1 9 045,7 5,2 297,7 302,9

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč)

ORG a název organizace Výnosy Náklady

Poskytnuté 
neinvestiční 

příspěvky z MČ 
P3

Využité 
neinvestiční 

příspěvky z MČ 
P3

Vykázaný 
hospodářský 

výsledek

Zlepšený 
hospodářský 

výsledek 
(hlavní činnost)

Hospodářský 
výsledek 
(vedlejší 
činnost)

odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY  

3111 - Mateřské školy

3113 - Základní školy

3117 - První stupeň základních škol
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21 370,6 34 223,1 16 013,2 16 013,2 2 107,9 1 052,8 3 160,7

302 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 3 033,8 13 181,0 12 513,2 12 513,2 2 101,8 264,2 2 366,0

303 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/5 18 336,8 21 042,1 3 500,0 3 500,0 6,1 788,6 794,7

21 183,7 38 568,6 17 655,5 17 655,5 3,3 267,3 270,6

401
Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou 
vozovnou 19/2716

21 183,7 38 568,6 17 655,5 17 655,5 3,3 267,3 270,6

31 358,8 99 553,2 69 601,7 69 601,7 1 119,1 288,2 1 407,3

402 Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 22 265,0 51 104,4 29 388,9 29 388,9 415,5 134,0 549,5

403 Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/8 5 200,6 19 269,0 14 922,8 14 922,8 700,2 154,2 854,4

404 Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26 3 893,2 29 179,8 25 290,0 25 290,0 3,4 x 3,4

150 289,4 367 436,8 246 395,8 227 370,9 6 257,5 3 966,0 10 223,5

ORG a název organizace

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC

C E L K E M

Náklady

Poskytnuté 
neinvestiční 

příspěvky z MČ 
P3

Využité 
neinvestiční 

příspěvky z MČ 
P3

Vykázaný 
hospodářský 

výsledek

odd. 33 - KULTURA 

odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA  A  ZÁJMOVÁ  ČINNOST

Výnosy

Zlepšený 
hospodářský 

výsledek 
(hlavní činnost)

Hospodářský 
výsledek 
(vedlejší 
činnost)
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odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 3 000,0 3 000,0

odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 820,0 820,0

odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 0,0 0,0

odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x

odd. 22 - DOPRAVA - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU x x

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)

schválený rozpočet 3 000,0 3 000,0

upravený rozpočet 820,0 820,0

skutečnost k 31.12.2019 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x

Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek)

ORJRozpočtový oddíl, paragraf  Seskupení položek

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Kapitálové 
výdaje celkem

Investiční 
transfery

Investiční 
půjčené 

prostředky

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

63

0312

třída 6

03xx

61 64 69
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odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 115 986,0 0,0 115 986,0

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 118 176,4 3 857,7 122 034,1

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 115 181,5 2 842,5 118 024,0

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 99,3% x 101,8%

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 97,5% 73,7% 96,7%

3111 - Mateřské školy (OTSMI)

schválený rozpočet 67 486,0 67 486,0

upravený rozpočet 67 655,5 67 655,5

skutečnost k 31.12.2019 67 531,3 67 531,3

% ke schválenému rozpočtu 100,1% 100,1%

% k upravenému rozpočtu 99,8% 99,8%

3113 - Základní školy - celkem

schválený rozpočet 48 500,0 0,0 48 500,0

upravený rozpočet 50 391,0 3 857,7 54 248,7

skutečnost k 31.12.2019 47 520,3 2 842,5 50 362,9

% ke schválenému rozpočtu 98,0% x 103,8%

% k upravenému rozpočtu 94,3% 73,7% 92,8%

3113 - Základní školy (OTSMI)

schválený rozpočet 48 500,0 48 500,0

upravený rozpočet 50 391,0 50 391,0

skutečnost k 31.12.2019 47 520,3 47 520,3

% ke schválenému rozpočtu 98,0% 98,0%

% k upravenému rozpočtu 94,3% 94,3%

61 třída 6

Investiční 
transfery

63

Investiční 
půjčené 

prostředky

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

64 69

04xx

0410

Rozpočtový oddíl, paragraf  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

04xx

Kapitálové 
výdaje celkem

0410str. 109
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61 třída 6

Investiční 
transfery

63

Investiční 
půjčené 

prostředky

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

64 69

Rozpočtový oddíl, paragraf  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Kapitálové 
výdaje celkem

3113 - Základní školy (OE)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 1 282,9 1 282,9

skutečnost k 31.12.2019 267,7 267,7

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 20,9% 20,9%

3113 - Základní školy (OŠ)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 2 574,8 2 574,8

skutečnost k 31.12.2019 2 574,8 2 574,8

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

3231 - Základní umělecké školy (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 129,9 129,9

skutečnost k 31.12.2019 129,8 129,8

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9%

0407

0410

0419
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odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 000,0 2 000,0

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 529,5 1 529,5

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 1 529,4 1 529,4

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU. ROZPOČTU 76,5% 76,5%

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 100,0% 100,0%

3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK)

schválený rozpočet 2 000,0 2 000,0

upravený rozpočet 1 529,5 1 529,5

skutečnost k 31.12.2019 1 529,4 1 529,4

% ke schválenému rozpočtu 76,5% 76,5%

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

0605

06xx

Investiční 
transfery

Investiční 
půjčené 

prostředky

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

63 64

Rozpočtový oddíl, paragraf  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

61

Kapitálové 
výdaje celkem

třída 669
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odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 500,0 0,0 1 500,0

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 345,7 1 204,2 8 549,9

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 3 356,5 1 204,2 4 560,7

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 223,8% x 304,0%

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 45,7% 100,0% 53,3%

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem

schválený rozpočet 1 500,0 0,0 1 500,0

upravený rozpočet 7 345,7 1 204,2 8 549,9

skutečnost k 31.12.2019 3 356,5 1 204,2 4 560,7

% ke schválenému rozpočtu 223,8% x 304,0%

% k upravenému rozpočtu 45,7% 100,0% 53,3%

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI)

schválený rozpočet 1 500,0 1 500,0

upravený rozpočet 7 345,7 7 345,7

skutečnost k 31.12.2019 3 356,5 3 356,5

% ke schválenému rozpočtu 223,8% 223,8%

% k upravenému rozpočtu 45,7% 45,7%

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OE)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 1 204,2 1 204,2

skutečnost k 31.12.2019 1 204,2 1 204,2

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

0407

Investiční 
půjčené 

prostředky

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

64 69

04xx

0410

třída 6

04xx

Kapitálové 
výdaje celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

61 63

Investiční 
transfery
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odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 228 528,0 228 528,0

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 228 843,3 228 843,3

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 200 260,9 200 260,9

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHV. ROZPOČTU 87,6% 87,6%

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - %  k UPR.  ROZPOČTU 87,5% 87,5%

3612 - Bytové hospodářství - celkem

schválený rozpočet 207 014,0 207 014,0

upravený rozpočet 205 030,3 205 030,3

skutečnost k 31.12.2019 186 845,2 186 845,2

% ke schválenému rozpočtu 90,3% 90,3%

% k upravenému rozpočtu 91,1% 91,1%

3612 - Bytové hospodářství (OE)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 16 616,3 16 616,3

skutečnost k 31.12.2019 18 959,8 18 959,8

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 114,1% 114,1%

3612 - Bytové hospodářství (OTSMI)

schválený rozpočet 207 014,0 207 014,0

upravený rozpočet 188 414,0 188 414,0

skutečnost k 31.12.2019 167 885,4 167 885,4

% ke schválenému rozpočtu 81,1% 81,1%

% k upravenému rozpočtu 89,1% 89,1%

Kapitálové 
výdaje celkem

Investiční 
půjčené 

prostředky

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

63 64 třída 6

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

61

01xx, 
08xx

Investiční 
transfery

69

0807

0810
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Kapitálové 
výdaje celkem

Investiční 
půjčené 

prostředky

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

63 64 třída 6

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

61

Investiční 
transfery

69

3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI)

schválený rozpočet 18 514,0 18 514,0

upravený rozpočet 20 813,0 20 813,0

skutečnost k 31.12.2019 12 653,4 12 653,4

% ke schválenému rozpočtu 68,3% 68,3%

% k upravenému rozpočtu 60,8% 60,8%

3635 - Územní plánování (OÚR)

schválený rozpočet 3 000,0 3 000,0

upravený rozpočet 3 000,0 3 000,0

skutečnost k 31.12.2019 762,3 762,3

% ke schválenému rozpočtu 25,4% 25,4%

% k upravenému rozpočtu 25,4% 25,4%

0118

0810
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odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 30 550,0 30 550,0

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 30 550,0 30 550,0

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 3 291,4 3 291,4

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10,8% 10,8%

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 10,8% 10,8%

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP)

schválený rozpočet 2 000,0 2 000,0

upravený rozpočet 2 000,0 2 000,0

skutečnost k 31.12.2019 156,1 156,1

% ke schválenému rozpočtu 7,8% 7,8%

% k upravenému rozpočtu 7,8% 7,8%

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP)

schválený rozpočet 28 550,0 28 550,0

upravený rozpočet 28 550,0 28 550,0

skutečnost k 31.12.2019 3 135,3 3 135,3

% ke schválenému rozpočtu 11,0% 11,0%

% k upravenému rozpočtu 11,0% 11,0%

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

63 64 69

Kapitálové 
výdaje celkem

Investiční 
půjčené 

prostředky

třída 6

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

61

0213

Investiční 
transfery

02xx
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odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 500,0 1 500,0

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 474,0 1 474,0

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 1 159,2 1 159,2

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 77,3% 77,3%

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 78,6% 78,6%

4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OTSMI)

schválený rozpočet 1 500,0 1 500,0

upravený rozpočet 1 274,0 1 274,0

skutečnost k 31.12.2019 988,4 988,4

% ke schválenému rozpočtu 65,9% 65,9%

% k upravenému rozpočtu 77,6% 77,6%

4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 200,0 200,0

skutečnost k 31.12.2019 170,9 170,9

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu 85,4% 85,4%

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

61

0510

Investiční 
transfery

63 třída 6

05xx

0510

Kapitálové 
výdaje celkem

Investiční 
půjčené 

prostředky

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

64 69
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odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 14 508,0 14 508,0

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 239,4 9 239,4

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 7 520,7 7 520,7

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 51,8% 51,8%

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 81,4% 81,4%

6171 - Činnost místní správy - celkem

schválený rozpočet 14 508,0 14 508,0

upravený rozpočet 9 239,4 9 239,4

skutečnost k 31.12.2019 7 520,7 7 520,7

% ke schválenému rozpočtu 51,8% 51,8%

% k upravenému rozpočtu 81,4% 81,4%

6171 - Činnost místní správy (OTSMI)

schválený rozpočet 8 818,0 8 818,0

upravený rozpočet 1 499,4 1 499,4

skutečnost k 31.12.2019 65,9 65,9

% ke schválenému rozpočtu 0,7% 0,7%

% k upravenému rozpočtu 4,4% 4,4%

6171 - Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ)

schválený rozpočet 500,0 500,0

upravený rozpočet 2 550,0 2 550,0

skutečnost k 31.12.2019 2 526,4 2 526,4

% ke schválenému rozpočtu 505,3% 505,3%

% k upravenému rozpočtu 99,1% 99,1%

0909

0910

Investiční 
transfery

63

Investiční 
půjčené 

prostředky

64

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

61

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

09xx

09xx

Kapitálové 
výdaje celkem

třída 6

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

69
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Investiční 
transfery

63

Investiční 
půjčené 

prostředky

64

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

61

Rozpočtový oddíl, paragraf  Seskupení položek ORJ

Kapitálové 
výdaje celkem

třída 6

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

69

6171 - Činnost místní správy (OI)

schválený rozpočet 5 190,0 5 190,0

upravený rozpočet 5 190,0 5 190,0

skutečnost k 31.12.2019 4 928,4 4 928,4

% ke schválenému rozpočtu 95,0% 95,0%

% k upravenému rozpočtu 95,0% 95,0%

0904
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odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 57 080,7 57 080,7

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 0,0 0,0

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE- % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE- %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU x x

6399 - Ostatní finannčí operace (OE)

schválený rozpočet 0,0 0,0

upravený rozpočet 57 080,7 57 080,7

skutečnost k 31.12.2019 0,0 0,0

% ke schválenému rozpočtu x x

% k upravenému rozpočtu x x

10xx

1007

Investiční 
transfery

63

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

69

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Investiční 
půjčené 

prostředky

Kapitálové 
výdaje celkem

61 64 třída 6
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odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 7 984,0 7 984,0

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 4 073,4 4 073,4

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 943,6 943,6

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 11,8% 11,8%

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 23,2% 23,2%

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené  (OE - účelové fondy)

schválený rozpočet 7 984,0 7 984,0

upravený rozpočet 4 073,4 4 073,4

skutečnost k 31.12.2019 943,6 943,6

% ke schválenému rozpočtu 11,8% 11,8%

% k upravenému rozpočtu 23,2% 23,2%

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

69

1007

třída 6

10xx

Kapitálové 
výdaje celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

61 64

Investiční 
půjčené 

prostředky

63

Investiční 
transfery
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Investiční 
transfery

Investiční 
půjčené 

prostředky

odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 3 000,0 3 000,0

odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 820,0 820,0

odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 0,0 0,0

odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x

odd. 22 - DOPRAVA - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU x x

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 115 986,0 0,0 115 986,0

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 118 176,4 3 857,7 122 034,1

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 115 181,5 2 842,5 118 024,0

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 99,3% x 101,8%

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 97,5% 73,7% 96,7%

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 000,0 2 000,0

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 529,5 1 529,5

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 1 529,4 1 529,4

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 76,5% 76,5%

odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 100,0% 100,0%

Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 - celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek)

Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Kapitálové 
výdaje celkem

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

63 64 třída 66961

03xx

04xx

06xx
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Investiční 
transfery

Investiční 
půjčené 

prostředky
Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Kapitálové 
výdaje celkem

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

63 64 třída 66961

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 500,0 0,0 1 500,0

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 345,7 1 204,2 8 549,9

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 3 356,5 1 204,2 4 560,7

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 223,8% x 304,0%

odd. 34 - SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 45,7% 100,0% 53,3%

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 228 528,0 228 528,0

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 228 843,3 228 843,3

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 200 260,9 200 260,9

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 87,6% 87,6%

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - %  k UPRAVENÉMU  ROZPOČTU 87,5% 87,5%

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 30 550,0 30 550,0

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 30 550,0 30 550,0

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 3 291,4 3 291,4

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10,8% 10,8%

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 10,8% 10,8%

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 500,0 1 500,0

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 474,0 1 474,0

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 1 159,2 1 159,2

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 77,3% 77,3%

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 78,6% 78,6%

01xx, 08xx

04xx

02xx

05xx
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Investiční 
transfery

Investiční 
půjčené 

prostředky
Rozpočtový oddíl, paragraf                                                                  Seskupení položek ORJ

Investiční 
nákupy a 

související 
výdaje

Kapitálové 
výdaje celkem

Ostatní 
kapitálové 

výdaje

63 64 třída 66961

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 14 508,0 14 508,0

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 239,4 9 239,4

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 7 520,7 7 520,7

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 51,8% 51,8%

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 81,4% 81,4%

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 57 080,7 57 080,7

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 0,0 0,0

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU x x

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 7 984,0 7 984,0

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 4 073,4 4 073,4

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 943,6 943,6

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 11,8% 11,8%

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 23,2% 23,2%

Kapitálové výdaje celkem

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 397 572,0 0,0 7 984,0 0,0 405 556,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx 397 978,3 5 061,9 4 073,4 57 080,7 464 194,3

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až 332 299,6 4 046,7 943,6 0,0 337 289,9

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 83,6% x 11,8% x 83,2%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - %  k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 83,5% 79,9% 23,2% 0,0% 72,7%

10xx

09xx

10xx
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KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3  

ZA ROK 2019 

 

Celkový přehled kapitálových výdajů za rok 2019: 

Schválený rozpočet 2019:  405 556,0 tis. Kč 

Upravený rozpočet 2019:  464 194,3 tis. Kč 

Skutečnost k 31.12.2019:  337 289,9 tis. Kč 

% plnění ke schválenému rozpočtu:  83,2 % 

% plnění k upravenému rozpočtu:  72,7 % 

Dále je uveden komentář čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých oddílů. 

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA  0,0 tis. Kč 

Nečerpání finančních prostředků bylo způseno tím, že bylo možné jednotlivé studie financovat 

prostřednictvím programu BESIP HMP. 

 

 

 

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY  118 024,0 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor ekonomický 

a odbor školství. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které 

navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3111 – Mateřské školy 67 531,3 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 67 531,3 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  64 789,0 tis. Kč 

 Předškolní zařízení Buková  60 354,0 tis. Kč 

 – komplexní rekonstrukce objektu  

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  50 000,0 tis. Kč 

 rozpočet městské části Praha 3  10 354,0 tis. Kč 
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 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953  2 392,3 tis. Kč 

 – rekonstrukce kuchyně včetně výdejen 

 

 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 1 022,2 tis. Kč 

 – komplexní rekonstrukce – technická příprava 

 

 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137  420,0 tis. Kč 

 – sanace opěrné zdi 

 

 Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 290,1 tis. Kč 

 se zaručeným výsledkem 

 

 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271  205,7 tis. Kč 

 – rekonstrukce sociálního zařízení – technická příprava 

 

 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 104,7 tis. Kč 

 – rekonstrukce sociálního zařízení – technická příprava 

 

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 2 742,3 tis. Kč 

 Předškolní zařízení Buková 1 524,1 tis. Kč 

 – vybavení gastro 

 

 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 1 218,2 tis. Kč 

 – rekonstrukce kuchyně včetně výdejen – gastronomické vybavení 

 

 

3113 – Základní školy 50 362,9 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 47 520,3 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  47 520,3 tis. Kč 

 Základní škola, Praha 3, Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 19 338,2 tis. Kč 

 – rekonstrukce oken dvorní fasády 

 

 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 15 370,0 tis. Kč  

 – rekonstrukce oken dvorní fasády 

 

 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 7 544,3 tis. Kč 

 – objekt Žerotínova – rekonstrukce střechy 

 

str. 125

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



 

 Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 3 538,8 tis. Kč  

 se zaručeným výsledkem 

 

 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 1 160,4 tis. Kč 

 Vlkova 31/800 – sanace suterénu 

 

 Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, 568,6 tis. Kč 

 náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 

 – objekt Perunova – výstavba výtahu – projektová příprava 

 

Odbor ekonomický – výdaje celkem: 267,7 tis. Kč 

 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  267,7 tis. Kč 

 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 267,7 tis. Kč 

 – investice do odborných učeben 

 dotace v rámci Operačního programu Praha - Pól růstu  267,7 tis. Kč 

 

Odbor škoství – výdaje celkem: 2 574,8 tis. Kč 

 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 574,8 tis. Kč 

 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 1 122,8 tis. Kč 

 – instalace venkovních žaluzií, ohřívací zařízení do školní jídelny 

 

 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 500,0 tis. Kč 

 Vlkova 31/800  

 – zařízení do školní jídelny 

 

 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 396,4 tis. Kč 

 – ohřívací zařízení do školní jídelny, vybavení centra jazykové přípravy 

 pro žáky s odlišným mateřským jazykem 

 

 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 392,8 tis. Kč 

 – ohřívací zařízení do školní jídelny 

 

 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 162,8 tis. Kč 

 – ohřívací zařízení do školní jídelny 
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3231 – Základní umělecké školy 129,8 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 129,8 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  129,8 tis. Kč 

 Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 129,8 tis. Kč    

 se zaručeným výsledkem 

 

 

 

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 1 529,4 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kultury. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání 

kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 

(v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3319 – Ostatní záležitosti kultury 1 529,4 tis. Kč 

Odbor kultury – výdaje celkem: 1 529,4 tis. Kč 

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení  1 529,4 tis. Kč 

 Pořízení dataprojektoru pro Kino Aero 1 529,4 tis. Kč 

 rozpočet městské části Praha 3 1 229,4 tis. Kč 

 dotace ze Státního fondu kinematografie 300,0 tis. Kč 

 

 

 

Rozp. odd. 34 – SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST 4 560,7 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic a odbor 

ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které 

navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 4 560,7 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 3 356,5 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby 2 959,5 tis. Kč 

 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 2 959,5 tis. Kč 

 Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 

 – projektová dokumentace pro rozvoj areálu 1 761,5 tis. Kč 

 – platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 786,6 tis. Kč 

 se zaručeným výsledkem 
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 – projektová dokumentace pro Smart Grid 411,4 tis. Kč 

 ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  411,4 tis. Kč 

 

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 397,0 tis. Kč 

 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 397,0 tis. Kč 

 Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 

 – platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 

se zaručeným výsledkem    

 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  1 204,2 tis. Kč 

 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím        1 204,2 tis. Kč 

 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 1 204,2 tis. Kč 

 Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 

– nákup mobilních kontejnerů související s akcí  

"Demontáž a zpětná montáž východní tribuny na stadionu Viktorka Žižkov" 

 

 

Rozp. Odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 200 260,9 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic 

a odbor územního rozvoje. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, 

které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč – členění dle 

seskupení). 

 

3612 – Bytové hospodářství 186 845,2 tis. Kč 

Odbor ekonomický – výdaje celkem:  18 959,8 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  18 959,8 tis. Kč 

 Proúčtování technického zhodnocení realizovaného 18 959,8 tis. Kč 

SZM MČ Praha 3 a.s. 

 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  167 885,4 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  167 885,4 tis. Kč 

 Rekonstrukce bytových domů: 137 377,5 tis. Kč 

 – Ondříčkova 31, 33, 35, 37 71 290,1 tis. Kč 

 rozpočet městské části Praha 3  59 218,6 tis. Kč 

 ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  12 071,5 tis. Kč 
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 – Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9 50 053,1 tis. Kč 

 – Roháčova 34 – 44  15 700,8 tis. Kč 

 – Roháčova 30, Blahoslavova 2 – 10 – projektová dokumentace 333,5 tis. Kč 

 

 Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených  24 498,3 tis. Kč 

městské části Praha 3 

 ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  24 465,7 tis. Kč 

 rozpočet městské části Praha 3  32,6 tis. Kč 

 

 Rekonstrukce kotelny bytového domu Roháčova 26 4 838,3 tis. Kč 

 

 Objekt Husinecká 9 – rekonstrukce bytového domu 1 052,7 tis. Kč 

 – projektová dokumentace  

 

 Objekt Štítného 40 – rekonstrukce na malometrážní byty 118,6 tis. Kč 

 – projektová dokumentace  

 

 

3613 – Nebytové hospodářství 12 653,4 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  12 653,4 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  10 964,5 tis. Kč 

 Rekonstrukce bytových domů Ondříčkova 31, 33, 35, 37 10 844,2 tis. Kč 

– rekonstrukce garáží 

 

 Poliklinika Vinohradská Praha 3 65,3 tis. Kč 

 – technické zhodnocení  

 

 SMP Praha 3, a.s. – investice do kotelen v majetku městské části 40,7 tis. Kč 

 Praha 3 – technická příprava 

 

 Biskupcova 53,55 – bývalá uhelna 14,3 tis. Kč 

 – posouzení technického stavu k projektové dokumentaci  

 

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení  1 688,9 tis. Kč 

 SMP Praha 3, a.s. – investice do kotelen v majetku městské části 1 688,9 tis. Kč 

 Praha 3 
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3635 – Územní plánování 762,3 tis. Kč 

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem: 762,3 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby 762,3 tis. Kč 

 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 275,3 tis. Kč 

– příprava a realizace participace s veřejností, aktualizace prezenční brožury 

 

 Obnova Tachovského náměstí 243,9 tis. Kč 

– úpravy a přepracování dokumentace pro stavební povolení, 

překládka sítě elektronických komunikací 

 

 Rekonstrukce bytových domů Roháčova 46, 48, 50 90,5 tis. Kč 

a Ostromečská 7, 8 – supervize architekta 

 

 Stavební úpravy panelových domů Kubelíková 58,4 tis. Kč 

– stavebně technický průzkum betonových panelů zábradlí 

 

 Schodiště Jeronýmova – projektová příprava 57,9 tis. Kč 

– vypracování projektové dokumentace, zajištění stavební jámy, 

technická pomoc na akci Nové veřejné schodiště Jeronýmova 

 

 Rekonstrukce bytových domů Roháčova 34 - 44  36,3 tis. Kč 

– supervize architekta 

 

 

 

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  3 291,4 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný 

komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje 

MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů  156,1 tis. Kč 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  156,1 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  156,1 tis. Kč 

 Výstavba podzemních kontejnerů na území městské části Praha 3  156,1 tis. Kč 

– výdaje na zpracování projektové dokumentace a inženýring 
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3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  3 135,3 tis. Kč 

Odbor ochrany životního prostředí – výdaje celkem:  3 135,3 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  2 471,3 tis. Kč 

 Revitalizace Kostnického náměstí 740,9 tis. Kč 

– výdaje spojené s dokončením stavby a uhrazením evidovaných pozastávek 

 

 Projektová příprava 667,0 tis. Kč 

– Revitalizace náměstí Jiřího z Lobkovic 424,8 tis. Kč 

– Revitalizace vnitrobloku Flora 183,8 tis. Kč 

– Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 48,4 tis. Kč 

– Propojení vyhlídkové trasy Pražačka s cyklostezkou A25 10,0 tis. Kč 

 

 Posílení potenciálu parku Židovské pece 608,0 tis. Kč 

– výdaje za dokumentaci pro stavební povolení a inženýring 

 ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  604,8 tis. Kč 

(Revitalizace parku Praha 3 – Smart Cities) 

 rozpočet městské části Praha 3  3,2 tis. Kč 

 

 Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem 298,7 tis. Kč 

– projektová dokumentace 

 rozpočet městské části Praha 3  220,9 tis. Kč 

 ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  77,8 tis. Kč 

(Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart Cities) 

 

 Technické zhodnocení vodních prvků na náměstí Jiřího z Poděbrad 93,6 tis. Kč 

a Vrchu sv. Kříže 

– rozšíření vodních prvků o mlžící sprchy 

 

 Revitalizace parku u Kněžské louky – technický dozor investora 63,1 tis. Kč 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  63,1 tis. Kč 

 

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 664,0 tis. Kč 

 Revitalizace Kostnického náměstí – vybavení gastroprovozu 664,0 tis. Kč 

kavárenského stánku 
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Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 1 159,2 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme 

podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové 

výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb  988,4 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  988,4 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  635,7 tis. Kč 

 Integrační centrum Zahrada v Praze 3,  635,7 tis. Kč 

U Zásobní zahrady 2445/8 – výdejna stravy 

 

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 352,7 tis. Kč 

 Integrační centrum Zahrada v Praze 3,  352,7 tis. Kč 

U Zásobní zahrady 2445/8 – výdejna stravy 

 

 

4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 a domovy se zvláštním režimem  170,9 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  170,9 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  170,9 tis. Kč 

 Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, budova Habrová  170,9 tis. Kč 

– rekonstrukce teras 

 

 

 

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 

                           A POLITICKÉ STRANY   7 520,7 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic a odbor 

informatiky. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje 

na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

6171 – Činnost místní správy  7 520,7 tis. Kč 

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  2 592,3 tis. Kč 
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Oddělení technické – výdaje celkem:  65,9 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  9,1 tis. Kč 

 Prezentace projektové dokumentace k rekonstrukci objektu  9,1 tis. Kč 

Havlíčkovo náměstí 10 pro využití na kanceláře úřadu 

 

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení  56,8 tis. Kč 

 Rozšíření kamerového systému – zakoupení 4 kamer 56,8 tis. Kč 

do budov Havlíčkovo náměstí 9 a Lipanská 7 

 

Oddělení správy úřadu – výdaje celkem: 2 526,4 tis. Kč 

 6121 – Budovy, haly a stavby  2 102,8 tis. Kč 

 Výměna výtahu s novou technologií v budově Seifertova 51  2 102,8 tis. Kč 

a nová klimatizace pro Odbor školství v budově Lipanská 9 

 

 6122 – Stroje, přístroje a zařízení  65,0 tis. Kč 

 Fotoaparát CANON pro odbor vnějších vztahů a komunikace 65,0 tis. Kč 

 

 6123 – Dopravní prostředky  358,6 tis. Kč 

 Nový vůz Dacia Dokker pro služební účely městské části Praha 3 358,6 tis. Kč 

(rozvoz stravy pro příspěvkové organizace) 

 

Odbor informatiky – výdaje celkem:  4 928,4 tis. Kč 

 6111 – Programové vybavení  3 961,5 tis. Kč 

 Microsoft Enterprise Agreement Licence Pack 3 120,0 tis. Kč 

 

 FormFlow Server – formulářové řešení pro občany 479,2 tis. Kč 

 

 Projekt PROXIO Otevřený úřad – 3. etapa 362,3 tis. Kč 

 

 6125 –  Výpočetní technika 966,9 tis. Kč 

 FWB – 1000E Web Application Firewall, 3x switch HP 5130 – 48G – PoE, 966,9 tis. Kč 

Docházkový terminál REA – TOUCH 
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Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE  0,0 tis. Kč 

Jedná se o rezervu, která byla vytvořena v průběhu roku 2019 pro pokrytí aktuálních investičních 

potřeb a byla čerpána dle potřeb, k jejímu vyčerpání v roce 2019 nedošlo. 

 

 

 

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI  943,6 tis. Kč 

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář 

čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové výdaje MČ Praha 3 za 

rok 2019 (v tis. Kč – členění dle seskupení). 

 

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 943,6 tis. Kč 

Odbor ekonomický (účelové fondy) – výdaje celkem:  943,6 tis. Kč 

 6422 – Investiční půjčené prostředky spolkům 466,1 tis. Kč 

Na této položce se promítaly výdaje Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části 

Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny 

Zastupitelstvem městské části Praha 3. 

 

 6424 – Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 477,5 tis. Kč 

Na této položce se promítaly výdaje Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části 

Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny 

Zastupitelstvem městské části Praha 3. 
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ORJ Oddíl
SR           

v tis. Kč
UR           

v tis. Kč
Skutečnost    

v tis. Kč
% k UR

Překročeno (-) 
nedočerpáno (+) 
o vzhl. k 100 % 

UR v tis. Kč

Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu

01 36 3 000,0 3 000,0 762,3 25,4% 2 237,7

Nízké čerpání finančních prostředků je způsobeno zejména projektem "Obnova náměstí 
Jiřího z Poděbrad - projektová příprava", který byl usnesením Zastupitelstva městské 
části Praha 3 č. 89 ze dne 17.09.2019 znovu obnoven s tím, že do konce roku 2019 
bylo řešeno zadání zakázky na zhotovení zbývající projektové dokumentace. Další vliv 
na nízké čerpání má projekt "Schodiště Jeronýmova - projektová příprava", v rámci 
kterého nebyl vydán pokyn k zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Výběrové řízení proběhne v roce 2020 s tím, že k zahájení stavby dojde pouze v 
případě získání dotace z investiční rezervy hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy v 
roce 2020.

02 37 30 550,0 30 550,0 3 291,4 10,8% 27 258,6

Nedočerpání finančních prostředků bylo ovlivněno zejména akcí "Revitalizace parku u 
Kněžské louky", u které došlo z důvodu opakování soutěže při zadávání podlimitní 
veřejné zakázky k posunutí termínu zahájení akce a práce započaly v listopadu 2019. 
Dále došlo k nedočerpání finančních prostředků na projektovou přípravu investičních 
akcí v zeleni, kde výdaje na projektové dokumentace související se zahájenými 
investičními akcemi byly čerpány v rámci upraveného rozpočtu jednotlivých akcí, výdaje 
na projektovou a technickou přípravu plánovaných akcí, které nebyly v roce 2019 
zahájeny, budou hrazeny v roce 2020. Další vliv na nízké čerpání mají akce 
"Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem", v rámci které je zpracována dokumentace k 
územnímu řízení a stavebnímu povolení a je podána žádost o sloučené územní řízení a 
stavební povolení a "Revitalizace Kostnického náměstí", která je již dokončena a 
čerpání proběhlo v nižší míře, než bylo plánováno a akce "Výstavba podzemních 
kontejnerů na území MČ Praha 3", v rámci které byla dokončena projektová 
dokumentace pro územní řízení na umístění stanovišť podzemních kontejnerů, nicméně 
další fáze přípravných prací nebyly realizovány z důvodu úsporných opatření. V případě 
obnovení prací v dalším období bude zpracována dokumentace pro provedení stavby, 
proběhne výběr zhotovitele a stavba může být zrealizována.

03 22 3 000,0 820,0 0,0 0,0% 820,0
Jedná se o finanční prostředky určené na případné projekty, které nebude možné 
zařadit do programu hl. m. Prahy. Do konce roku 2019 nedošlo k čerpání finančních 
prostředků.

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2019 - kapitálové výdaje (v tis. Kč)
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ORJ Oddíl
SR           

v tis. Kč
UR           

v tis. Kč
Skutečnost    

v tis. Kč
% k UR

Překročeno (-) 
nedočerpáno (+) 
o vzhl. k 100 % 

UR v tis. Kč

Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu

31 115 986,0 121 904,2 117 894,2 96,7% 4 010,0

Nízké čerpání finančních prostředků je způsobeno akcemi "Základní škola, Praha 3, 
náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 - rekonkstrukce oken dvorní fasády" a "Základní 
škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 - rekonstrukce dvorní fasády", které jsou již 
dokončeny a čerpání proběhlo v nižší míře, než bylo plánováno. Další vliv na nízké 
čerpání má akce "Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 - investice do odborných 
učeben", v rámci které byla část dotace přijata pouze rozpočtově, městská část Praha 3 
neobdržela finanční prostředky v plné výši dotace.

32 0,0 129,9 129,8 99,9% 0,1
Jedná se o finanční prostředky na splátky ENESA - energetická opatření. Čerpání 
proběhlo v souladu s rozpočtem.

34 1 500,0 8 549,9 4 560,7 53,3% 3 989,3

Nízké čerpání je způsobeno dotací "Smart cities – Smart grid ve sportovním areálu 
Pražačka", v rámci této akce probíhá zpracování projektové dokumentace a dosud 
nebyla podána žádost o stavební povolení. Celková výše dotace nebyla v roce 2019 
vyčerpána, městská část Praha 3 požádala o ponechání nevyužité části dotace do roku 
2020, ve kterém by měla být dokončena projektová dokumentace včetně stavebního 
povolení a v druhé polovině roku 2020 by měla být zahájena realizace. 

05 43 1 500,0 1 474,0 1 159,3 78,6% 314,8
Nižší čerpání finančních prostředků je způsobeno akcí "Integrační centrum Zahrada v 
Praze 3, U Zásobní zahrady 2445/8 - výdejna stravy", která je dokončena a čerpání 
proběhlo v nižší míře, než bylo plánováno.

06 33 2 000,0 1 529,5 1 529,4 100,0% 0,1
Jedná se o finanční prostředky, které byly v roce 2019 použity na pořízení 
dataprojektoru pro Kino Aero. Čerpání proběhlo v souladu s rozpočtem.

04
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ORJ Oddíl
SR           

v tis. Kč
UR           

v tis. Kč
Skutečnost    

v tis. Kč
% k UR

Překročeno (-) 
nedočerpáno (+) 
o vzhl. k 100 % 

UR v tis. Kč

Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu

08 36 225 528,0 225 843,3 199 498,6 88,3% 26 344,7

Nízké čerpání finančních prostředků je způsobeno zejména akcí "Rekonstrukce 
bytových domů - Ondříčkova 31, 33, 35, 37", kde došlo z důvodu nedodělků v roce 
2019 pouze k částečné fakturaci, v roce 2020 dojde k dodatečné fakturaci a akcí 
"Rekonstrukce bytových domů - Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9", v rámci které 
došlo vlivem příznivých klimatických podmínek k dřívější rekonstrukci a fakturaci ještě 
na konci roku 2018 a v roce 2019 byla akce dokončena. Další vliv na nižší čerpání má 
akce "Rekonstrukce bytových domů - Roháčova 34 - 44", která je dokončena a zbývá 
doplatit zádržné za úpravu komunikace a akce "Biskupcova 53,55 - bývalá uhelna - 
statické zajištění", která je vyprojektována, nicméně po konzultaci s SVJ je nutné zadat 
změnu projektu. Dále je nižší čerpání způsobeno akcemi "Táboritská 22 - 26 - 
projektová dokumentace" a "Kubelíkova 60 - 66 - projektová dokumentace", u kterých 
nedošlo v roce 2019 k fakturaci z důvodu vydání stavebního povolení až na začátku 
roku 2020. Další vliv na nižší čerpání má akce "Ondříčkova 31, 33, 35, 37 - garáže", v 
rámci které nedošlo v roce 2019 k dokončení a dodatkem smlouvy byla akce 
prodloužena do dubna 2020 a akce "Rekonstrukce bytových domů - Roháčova 30, 
Blahoslavova 2 - 10", která dosud nebyla zahájena z důvodu neudělení stavebního 
povolení, připravuje se výběrové řízení pro výběr zhotovitele.

09 61 14 508,0 9 239,4 7 520,7 81,4% 1 718,7

Nízké čerpání je ovlivněno zejména akcí "Objekt Chlumova - projekt na rekonstrukci pro 
archiv", v rámci které je pozastavena projektová příprava do doby určení konečné 
varianty využitelnosti objektu. Dále je nízké plnění objemu výdajů způsobeno 
nečerpáním finančních prostředků na výpočetní techniku v rámci úsporných opatření.

63 0,0 57 080,7 0,0 0,0% 57 080,7
Jedná se o rezervu, která byla vytvořena v průběhu roku 2019 pro případné pokrytí 
aktuálních investičních potřeb, k jejímu čerpání v roce 2019 nedošlo.

64 7 984,0 4 073,4 943,6 23,2% 3 129,8
Nízké plnění objemu výdajů ovlivnilo nižší čerpání Fondu obnovy a rozvoje 
Zastupitelstva městské části Praha 3, v roce 2019 nedošlo k vyčerpání celého objemu 
finančních prostředků z důvodu nižšího počtu žádostí o návratné finanční výpomoci.

405 556,0 464 194,3 337 289,9 72,7% 126 904,4Celkem

10
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Schválený Upravený Skutečnost Skut/SR Skut/UR

rozpočet rozpočet k 31.12.2019 % %

20 763,2 80 033,3 -249 874,7 -1203,4% -312,2%

-20 763,2 -26 725,5 0,0 x x

0,0 0,0 -4 063,6 x x

0,0 53 307,8 -253 938,3 x x

8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů

C E L K E M    T Ř Í D A   8   -   F i n a n c o v á n í 

Třída 8 - Financování MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč)

2019

Třída 8 - Financování

8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech

8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let
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Komentář k třídě 8 – Financování MČ Praha 3 za rok 2019 

 
 

 

 

Třída 8 představuje financování, které zohledňuje pohyby na bankovních účtech. Jedná se o zapojení 

finančních prostředků účelových fondů pro čerpání v roce 2019 a zapojení finančních prostředků, které 

městská část obdrží v letošním roce, ale jsou určeny pro výdaje následujících let. 

Třída 8 byla upravena v souvislosti s finančním vypořádáním z roku 2018 a se zapojením nevyčerpaných 

dotačních prostředků roku 2018, které nebyly součástí finančního vypořádání za rok 2018. Tyto úpravy 

byly pořízeny v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy. Dále byla Třída 8 upravena v souvislosti 

s Fondem obnovy a rozvoje, kdy proti schválenému rozpočtu nebylo potřeba zapojit zůstatky z minulých 

let tohoto fondu v takové výši, v jaké byly plánovány a v souvislosti s Privatizačním fondem, kdy došlo 

z důvodu nepřesného odhadu příjmů z prodeje bytových jednotek a převodů finančních prostředků 

získaných privatizací bytového fondu ve výši 10 % z kupní ceny do Privatizačního fondu k navýšení 

převodů do Privatizačního fondu a zapojení finančních prostředků do příštích let. Všechny úpravy Třídy 8 

byly přijaty příslušnými usneseními Rady, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3. 
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Položka
SR            

v tis. Kč
UR            

v tis. Kč
Skutečnost     

v tis. Kč
% k UR

Překročeno (-) 
nedočerpáno 

(+) o vzhl. k 100 
% UR v tis. Kč

Zdůvodnění překročení třídy 8 k upravenému rozpočtu

8xxx - Financování 0,0 53 307,8 -253 938,3 x 307 246,1
saldo Tř. 8 je způsobeno nízkým čerpáním výdajů, a to jak 
běžných, tak kapitálových

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2019 - třída 8 - Financování (v tis. Kč)
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Základní 
účet

Příjmové 
účty

Výdajové 
účty

HČ celkem
Úřad MČ 
Praha 3

SZM MČ 
Praha 3 a. s. 
/SMP Praha 3 

a.s.

VHČ celkem

31.03.2019 279 531 523 15 037 295 091 77 837 3 742 81 579 148 800 525 470

30.06.2019 284 586 815 18 986 304 387 124 069 15 574 139 643 155 819 599 849

30.09.2019 442 455 913 28 967 472 335 78 284 18 584 96 868 155 715 724 918

31.12.2019 416 969 335 329 417 633 21 438 8 129 29 567 155 831 603 031

Celkem

Stavy bankovních účtů za rok 2019 (v tis. Kč)

Období Fondy

Hlavní činnost Vedlejší hospodářská činnost
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tis. Kč

PRIVATIZAČNÍ FOND (ÚZ 310)

počáteční stav 76 193,4

příjmy 14 942,1

výdaje -2 090,2 

konečný stav 89 045,3
 DOTAČNÍ FOND MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 98, 410)

počáteční stav 86,6

příjmy 12 613,1

výdaje -12 430,0 

konečný stav 269,7

FOND OBNOVY A ROZVOJE ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 610) 

počáteční stav 67 632,4

splátky návratných finančních výpomocí 3 140,3

návratné finanční výpomoci -4 854,1 

vratka přeplatku vratné finanční výpomoci -31,8 

konečný stav 65 886,9
OSTATNÍ 

počáteční stav 340,7

úroky 389,4

převod úroků do dotačního fondu -100,0 

bankovní poplatky -0,8 

konečný stav 629,3

Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2019
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Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3  

za rok 2019 
 

 

 

Privatizační fond 

Příjmy tvoří finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny 

vyplývající z uzavřených kupních smluv. 

Výdaje tvoří finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013 

a 2014, které byly vyplaceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu, zákonem č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

Dotační fond městské části Praha 3 

Příjmy jsou tvořeny zapojením zůstatků minulých let - účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 

2 000 000 Kč, poplatků za užívání veřejného prostranství ve výši 3 500 000 Kč, poplatků ze psů ve výši 

500 000 Kč, správních poplatků ve výši 2 800 000 Kč, sankčních plateb ve výši 3 600 000 Kč a rozdělené 

úroky ve výši 100 000 Kč. Příjmy dále tvoří vratky nevyužitých částí dotací ve výši 113 080,86 Kč. 

Výdaje tvoří poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schválené 

Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Dotačního fondu městské části Praha 3, 

zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

 

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 

Příjmy tvoří splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje 

Zastupitelstva městské části Praha 3. 

Výdaje jsou tvořeny čerpáním poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje 

Zastupitelstva městské části Praha 3, které byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 

v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, zákonem  

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

 

Ostatní 

Příjmy tvoří úroky z účtu účelových fondů. 

Výdaje tvoří poplatky za bankovní služby a dále rozdělené úroky do účelových peněžních fondů ve výši 

100 000 Kč. 
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Schválený Upravený % %
limit limit

na rok 2019 na rok 2019

Rozpočtové organizace

Ostatní sociální péče a pomoc rodině                        
a manželství (Pěstounská péče)

0,00 3,10 2,58 x 83,23%

Správa 256,95 260,35 242,79 94,49% 93,26%

Příspěvkové organizace

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní 
jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 
19/2716

24,70 24,70 22,45 90,89% 90,89%

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 87,50% 87,50%

Za Trojku 10,50 10,50 8,95 85,24% 85,24%

Ošetřovatelský domov Praha 3 72,00 72,00 67,30 93,47% 93,47%

Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 27,56 98,43% 98,43%

Pečovatelská služba Praha 3 54,00 54,00 53,00 98,15% 98,15%

Základní škola a mateřská škola Jarov,                     
V Zahrádkách 48/1966

1,40 1,40 1,40 100,00% 100,00%

Základní a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 
43/2614

2,00 2,00 1,37 68,4% 68,4%

Rozpočtové organizace

Správa 23,05 23,05 21,97 95,31% 95,31%

Příspěvkové organizace

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní 
jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 
19/2716

2,40 2,40 1,80 75,00% 75,00%

V E D L E J Š Í   Č I N N O S T

Odvětví

H L A V N Í   Č I N N O S T

Počet zaměstnanců

Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2019 (hlavní a vedlejší činnost)

Skut./SL Skut./UL
Skutečnost     
k 31.12.2019
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Schválený Upravený % % 

limit limit

na rok 2019 na rok 2019

Rozpočtové organizace

Ostatní sociální péče a pomoc rodině                         
a manželství (Pěstounská péče)

0,00 1 609,10 1 540,40 x 95,73%

Volby do Evropského parlamentu 1 200,00 771,00 770,90 64,24% 99,99%

Správa 116 500,00 125 797,40 115 036,04 98,74% 91,45%

Příspěvkové organizace

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní 
jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

7 400,00 7 400,00 7 375,90 99,67% 99,67%

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 860,80 2 860,80 2 755,70 96,33% 96,33%

Za Trojku 3 918,40 3 918,40 3 598,90 91,85% 91,85%

Ošetřovatelský domov Praha 3 28 115,30 28 115,30 20 126,40 71,59% 71,59%

Integrační centrum Zahrada v Praze 3 11 212,00 11 212,00 11 155,90 99,50% 99,50%

Pečovatelská služba Praha 3 16 000,00 16 000,00 15 998,10 99,99% 99,99%

Základní škola a mateřská škola Jarov,                       
V Zahrádkách 48/1966

410,00 410,00 410,00 100,00% 100,00%

Základní a mateřská škola Praha 3, Chelčického 
43/2614

415,00 415,00 394,30 95,01% 95,01%

Rozpočtové organizace

Správa 11 508,00 11 508,00 10 773,60 93,62% 93,62%

Příspěvkové organizace

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní 
jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

720,00 720,00 622,30 86,43% 86,43%

 

Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2019 (hlavní a vedlejší činnost)

skut./SL skut./UL

H L A V N Í   Č I N N O S T

V E D L E J Š Í   Č I N N O S T

Odvětví Skutečnost     
k 31.12.2019    

Prostředky na platy (v tis. Kč)
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 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za 

rok 2019 

 
 

Plnění limitu počtu zaměstnanců 

Hlavní činnost 
 

 Rozpočtové organizace 
 

Limity počtu zaměstnanců byly plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu 
zaměstnanců na rok 2019, neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa.  
 
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 
Jedná se o zaměstnance, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské péče z oddílu Správa  
a je kryta dotací ze státního rozpočtu, na základě reálného výkonu této agendy tj. 2,58 přepočtené 
osoby.  
 
Správa 
Limit nebyl zcela naplněn, a to v návaznosti na dočasně neobsazená pracovní místa. 
 

 Příspěvkové organizace 
 

Limity počtu zaměstnanců v hlavní činnosti byly u všech příspěvkových organizací plněny téměř 
v souladu se schváleným limitem počtu zaměstnanců na rok 2019, mírné neplnění ovlivňují dočasně 
neobsazená pracovní místa. To se projevuje zejména u organizace Ošetřovatelský domov Praha 3  
a Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, kde se nedaří požadované pracovní pozice 
dlouhodobě obsadit. Naopak u organizace Za Trojku je snižování počtu zaměstnanců plánované v rámci 
probíhající reorganizace, která bude pokračovat i v roce 2020. 
 
 
Vedlejší činnost 
 
 Rozpočtové organizace 
 
Správa 
Limit počtu zaměstnanců byl plněn téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu 
zaměstnanců na rok 2019, neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa.  
 
 Příspěvkové organizace 

 
Limit počtu zaměstnanců u organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou byl plněn 
v nižší míře z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst. 
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Plnění limitu mzdových prostředků 

Hlavní činnost 
 

 Rozpočtové organizace 

 
Limity mzdových prostředků byly plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem 
mzdových prostředků na rok 2019, neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa.  
 
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 
Limit byl čerpán v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem mzdových prostředků na rok 2019, 
nedočerpání je ovlivněno dočasně neobsazenými pracovními místy. 
 
Volby do Evropského parlamentu 
Volby proběhly ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2019, čerpání bylo v souladu s upraveným limitem. 
 
Správa 
Limit byl čerpán v souladu se schváleným, resp. upraveným rozpočtem, nižší čerpání je z důvodu 
dočasně neobsazených pracovních míst. 
 

 Příspěvkové organizace 
 

Všechny příspěvkové organizace čerpaly limit mzdových prostředků v souladu se stanoveným limitem 
nebo měly nižší čerpání, a to z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst.   
 
 
Vedlejší činnost 
 
 Rozpočtové organizace 
 
Správa 
Limit byl čerpán v souladu se schváleným, resp. upraveným rozpočtem, nižší čerpání je z důvodu 
dočasně neobsazených pracovních míst.  
 
 Příspěvkové organizace 

 
Limit mzdových prostředků u organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou byl 
plněn v nižší míře z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst. 
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Pronájmy

(bytové, nebytové

prostory, pozemky,

ostatní)

Prodeje

(nemovitostí, ostatní)

Převod podílu na

celkové daňové

povinnosti města

Celkem

hospodářská činnost

Zůstatek účtů VHČ - MČ k  31. 12. 2019

Zůstatek účtu VHČ - SZM k  31. 12. 2019

-28 883,7 262 002,9

21 437 967,81 Kč           

8 129 026,05 Kč             

600,3

362 124,8 375 652,7 1 100 145,1 359 820,7 404 536,4 838 142,2 2 304,1

250 000,0 730 354,1 292,1 -50 000,0 -50 000,0 -300 160,2

-30 000,0 -30 000,0 -58 596,3 195,3

Účetní výnosy a náklady 
spojené s prodejem majetku

200 000,0 200 000,0 430 193,9 215,1 250 000,0

15 570,4

-30 000,0 -58 596,3 195,3

3 850,0 1 910,0 923,1 48,3

-30 000,0

517 459,5

94 724,5 65 476,7 116 905,1 178,5

93,3

Ostatní činnost 5 260,0 2 920,0 5 363,0 183,7 1 410,0 1 010,0 4 439,9 439,6

15 570,4 14 528,3 93,3 -15 570,4 -15 570,4 -14 528,3Mzdové náklady

87 806,6 64,0

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost
% k uprav. 
rozpočtu

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

1 013,3 144,8 -700,0 -700,0

Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2019 (v tis. Kč)

Druh činnosti

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost
% k uprav. 
rozpočtu

518 472,8 700,0 700,0

Skutečnost
% k uprav. 
rozpočtu

186 864,8 202 732,7 204 711,7 101,0 92 140,3 137 256,0
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VÝNOSY: HČ MČ Praha 3
Druh činnosti: CELKEM

Pronájmy: 204 711,7 17 281,8 187 429,9

1) 2 926,5 1) 126 972,4

2) 4 168,6 2) 52 909,3

3) 7 750,4 3) 6 928,9

4) 2 230,4 4) 0,0

5) 205,9 5) 619,3

Prodeje: 518 472,8 518 472,8

6) 21 404,0 nerealizuje se na SZM

7) 496 176,3

8) 128,3

9) 186,7

10) 577,5

Ostatní činnost: -53 233,3 -57 019,8 3 786,5

11) 226,2 6) 0,0

12) 586,2 7) 1 786,0

13) 764,1 8) 1 096,1

14) -58 596,3 9) 788,3

10) 89,2

11) 26,9

Účetní výnosy 430 193,9 430 193,9

spojené s prodejem 15) 362 117,0 nerealizuje se na SZM

majetku: 16) 67 831,9

17) 234,9

18) 10,1

Celkem: 1 100 145,1 908 928,7 191 216,4

(položka č.) (položka č.)

Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3

celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za rok 2019

HČ realizovaná HČ realizovaná
ÚMČ Praha 3  SZM Praha 3 a. s.
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NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 HČ realizovaná
VÝDAJE: CELKEM  SZM Praha 3 a. s.
Druh činnosti: (položka č.)

Pronájmy: 87 806,6 908,2 86 898,4

1) 46,2 1) 395,9

2) 567,2 2) 2 605,5

3) 83,4 3) 16 005,6

4) 211,4 4) 13 672,9

5) 30 359,2

6) 4 313,1

7) 371,1

8) 16 784,9

9) 100,7

10) 0,0

11) 2 289,5

Prodeje: 1 013,3 1 013,3

4) 932,3 nerealizuje se na SZM

5) 81,0

Mzdové náklady: 14 528,3 14 528,3

6) 10 773,6 nerealizuje se na SZM

7) 46,4

8) 3 663,0

9) 45,3

Ostatní činnost: 4 439,9 152,6 4 287,3

10) 164,8 12) 108,0

11) 110,0 13) 120,6

12) 68,4 14) 2 996,5

13) 4,0 15) 0,0

14) 146,2 16) 307,2

15) -967,4 17) 344,3

16) 626,6 18) 319,8

19) 90,9

Účetní odpisy 730 354,1 730 354,1

a účetní náklady 17) 42 324,8

spojené s prodejem 18) 680 854,5

majetku: 19) 7 014,2

20) 160,6

Celkem: 838 142,2 746 956,5 91 185,7

(položka č.)

Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3

celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za rok 2019

HČ realizovaná
ÚMČ Praha 3
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v tis. Kč

VÝNOSY

Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky 2 926,5
2. Nájemné za nebytové prostory 4 168,6
3. Nájemné - tepelné hospodářství 7 750,4
4. Ostatní nájemné 2 230,4
5. Úplata za zřízení věcného břemene 205,9

Celkem pronájmy 17 281,8

Prodeje: 6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky 21 404,0
7. Tržby z prodeje byt. jednotek 496 176,3
8. Tržby z prodeje nebyt. jednotek 128,3
9. Tržby z prodeje movitého majetku 186,7

10. Výnosy z prodaného zboží (IC) 577,5

Celkem prodeje 518 472,8
 

Ostatní činnost: 11. Úroky z účtu VHČ 226,2
12. Ostatní výnosy 586,2
13. Úroky z prodlení, smluvní pokuty 764,1
14. Předpis daně z příjmů právnických osob -58 596,3

Celkem ostatní činnost -57 019,8

Účetní výnosy 15. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - budovy 362 117,0
spojené s prodejem 16. Vyřazení oprávek - prodej 67 831,9
majetku 17. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - pozemky 234,9

18. Výnosy z prodeje cenných papírů 10,1
Celkem účetní výnosy spojené s prodejem 430 193,9

Výnosy celkem 908 928,7

NÁKLADY

Pronájmy: 1. Spotřeba materiálu 46,2
2. Prodané zboží (IC) 567,2
3. Opravy a údržba 83,4
4. Ostatní služby 211,4

Celkem náklady na pronájmy 908,2

Prodeje: 4. Ostatní služby - prodej nemovitostí 932,3
5. Kolky 81,0

Celkem náklady na prodej 1 013,3

Mzdové náklady: 6. Mzdové náklady 10 773,6

Rozbor hospodářské činnosti realizované 

Úřadem městské části Praha 3 za rok 2019
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7. Náhrady mezd v době nemoci 46,4
8. Zákonné sociální pojištění 3 663,0
9. Zákonné sociální náklady 45,3

Celkem mzdové náklady 14 528,3

Ostatní činnost: 10. Bankovní poplatky 164,8
11. Kolky - odbor bytů 110,0
12. Soudní poplatky 68,4
13. Úroky z prodlení 4,0
14. Ostatní náklady 146,2
15. Tvorba a zúčtování opravných položek -967,4
16. Odpis pohledávek 626,6

Celkem ostatní náklady 152,6

Účetní odpisy a 17. Účetní odpisy dlouhodobého majetku 42 324,8
účetní náklady 18. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 680 854,5
spojené s prodejem 19. Prodané pozemky 7 014,2
majetku 20. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 160,6

Celkem ostatní náklady 730 354,1

Náklady celkem 746 956,5
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517 

zastoupená společností  
 
 

SPRÁVA ZBYTKOVÉHO MAJETKU MČ PRAHA 3 a.s. 
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČ 28533062 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

Rozbor hospodaření za rok 2019 
 

nemovitosti svěřené městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 
a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Jiří Mlejnek 
  vedoucí ekonomického oddělení 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Luboš Kubina 
  ředitel společnosti 
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ÚVOD 
 
Na základě uzavřené příkazní Smlouvy o správě nemovitostí, spravovala společnost Správa zbytkového 
majetku MČ Praha 3 a.s. pro městskou část Praha 3 k 31. 12. 2019 nemovitosti v následující struktuře a počtu. 
 

 1315 bytů v domech, které jsou celé v majetku městské části Praha 3, 
 253 nebytových prostor v domech, které jsou celé v majetku městské části Praha 3, 
 13 parkovacích stání ve dvoře objektu Vinohradská 172, 
 5 garáží ve dvoře objektu Baranova 10. 

 
Celkem se jednalo o 1586 nájemních jednotek v celkem 43 objektech v majetku městské části Praha 3. 
 
Dále společnost Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. spravovala neprodané jednotky ve vlastnictví 
městské části Praha 3 v domech uvedených v následující tabulce. 
 

ADRESA DOMU ČÍSLO POPISNÉ POČET DOMŮ BYTY NEBYTY 
Ambrožova  1,3 2 6 2 

Baranova  6,10,11,13,17,22,24,26,28,36,40 11 29 26 

Basilejské nám.  3,8,9,10 4 12 2 

Biskupcova 12,16,45,46,48,53,55,57,59,61 10 27 7 

Blahníkova  16 1 2 2 

Boleslavská 12,16,18 3 6 6 

Buková 16,18,20,24 4 11 8 

Čajkovského 12 1 1 0 

Čáslavská 8 1 5 0 

Českobratrská 7,9,11 3 20 10 

Domažlická  9 1 2 3 

Habrová 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12 10 111 2 

Hollarovo nám. 1,3,5,7,9,13 6 16 9 

Hořanská 1,2,3,4,5,6 6 10 5 

Hradecká 4,22 2 8 1 

Husitská 44,74 2 9 8 

Jagellonská 6 1 2 0 

Jana Želivského  13,15,17,18,19,20, 22 7 98 26 

Jeseniova  15,17,19,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41 15 125 42 

Jičínská 3,5,33,49 4 16 1 

Jilmová 4 1 0 1 

K Chmelnici  5 1 1 0 

Kolínská 19 1 3 2 

Koněvova  4,7,70,81,108,122,144,146,148,150,153,15
5,157,159,161,162,173,176,178,184,192,1
94,203 

23 89 41 

Kouřimská  4 1 3 8 

Krásova 2 1 18 5 

Křišťanova  2,12,15 3 10 6 

Kunešova 8 1 0 1 

Laubova 3 1 3 2 

Loudova 4,6 2 6 2 

Lucemburská 2,11,24,26,30,40,42,44 8 20 29 
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Lupáčova 10,12,14,16,18,20 6 23 6 

Malešická 15,21,23,25,27,29,31,33 8 18 1 

Milešovská 1 1 0 3 

Na Hlídce  10,13 2 3 2 

Na Lučinách 1,3 2 3 2 

nám. J. z Lobkovic 17 1 2 0 

Na Ohradě  2 1 0 1 

Na Rovnosti 6 1 2 2 

Na Vápence  25 1 3 1 

Nitranská 16 1 0 1 

Ondříčkova  9 1 0 3 

Orlická 8 1 1 6 

Ostromečská 3,5 2 11 2 

Perunova 3, 5 2 5 0 

Písecká  14,16,18,20 4 10 9 

Pod Lipami 1,3,5,7 4 20 2 

Prokopovo nám.  8 1 5 1 

Přemyslovská 2,29,31,33,35,40 6 24 11 

Radhošťská 1,5,9,14,18,20,22 7 19 19 

Roháčova 3,107 2 10 1 

Rokycanova 18 1 20 9 

Řehořova 43 1 1 3 

Řipská  26 1 3 1 

Sabinova 8,10 2 13 8 

Seifertova 19,69 2 13 3 

Slezská 70,99,101,103,105,130 6 19 9 

Soběslavská 27,35 2 5 4 

Strážní  6 1 2 0 

Sudoměřská 29,31,33,35,38,52 6 14 12 

Šrobárova 47 1 0 1 

Táboritská 38 1 7 3 

U Vinohradské nem. 4,6 2 9 5 

V Zahrádkách 50 1 15 0 

Viklefova 2,4,22 3 14 3 

Vinohradská 82,98,114,139,168,170,172 7 21 26 

Za Žižkovskou voz. 18 1 6 15 

Zelenky Hajského 1,2,4,14 4 22 4 

Žerotínova 30A,48,66 3 19 9 

CELKEM  235 1031 445 

 
TABULKA ZAHRNUJE 
 

 domy prodané v režimu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (popřípadě dle zákona č. 89/2012 
OZ), ve kterých funguje společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), 

 domy prodávané v režimu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (popřípadě dle zákona č. 89/2012 
OZ), kde již existuje SVJ, 

 domy, kde byl zahájen prodej jednotek v režimu zákona č. 72/1994 Sb. (popřípadě dle zákona č. 
89/2012 OZ), SVJ ještě nevzniklo, 

 

str. 156

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



Celkem se jednalo o 1031 bytů a 445 nebytových prostor ve vlastnictví městské části Praha 3 v celkem 235 
domech. V každém SVJ byl vždy spravován i příslušný spoluvlastnický podíl městské části Praha 3 na 
společných částech domu. 
Společnost Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. spravovala k 31. 12. 2019 pro městskou část Praha 3 
celkem 726 halových garáží. 
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TABULKY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2019 
 

Poznámka k tabulkám nákladů a výnosů 

Tabulky nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3, zobrazují v jednotlivých 
položkách hospodaření vedlejší hospodářské činnosti městské části. Jedná se o akruální pohled na jednotlivé 
složky hospodaření, kdy účtování nákladů a výnosů patří do období se kterým věcně a časově souvisí, aniž by 
bylo bráno v úvahu, kdy došlo ke reálnému pohybu peněz. 

Jako příklad lze uvést úhrady plateb do fondů oprav, kam městská část průběžně přispívá jako člen SVJ, ve 
kterých vlastní bytové či nebytové jednotky. V nákladech se finanční prostředky převedené do fondů oprav 
projeví až v okamžiku, kdy došlo k jejich využití na opravy či jiné služby. Nastává tak situace, kdy jsou 
v daném období vynaloženy velké finanční prostředky, přičemž jejich promítnutí do hospodaření je s časovou 
prodlevou 

  

 

 

 

 

ČÍSLO POPIS PLÁN 
PLÁN 

AKTUALIZOVANÝ
SKUTEČNOST PROCENTO

1 spotřeba materiálu 300,0 300,0 395,9 132,0
2 náklady na služby za volné bytové a nebytové jednotky 150,0 400,0 2 605,5 651,4
3 malé opravy a údržba 9 792,0 17 792,0 16 005,6 90,0
4 velké opravy a údržba 14 400,0 40 240,0 13 672,9 34,0
5 náklady na správu bytových a nebytových prostor 27 844,3 30 450,0 30 359,2 99,7
6 chodníky,revize, pasporty 2 000,0 3 200,0 4 313,1 134,8
7 výkony spojů 170,0 290,0 371,1 128,0
8 ostatní výkony nemateriální povahy 8 000,0 11 000,0 16 784,9 152,6
9 ostatní služby, dezinfekce, deratizace 70,0 70,0 100,7 143,9
10 ostatní služby 0,0 0,0 0,0 0,0
11 údržba zeleně, odstranění graffiti 200,0 3 500,0 2 289,5 65,4
12 bankovní poplatky 200,0 200,0 108,0 54,0
13 ostatní daně a poplatky 150,0 150,0 120,6 80,4
14 ostatní náklady z činnosti 300,0 700,0 2 996,4 428,1
15 ostatní mimořádné náklady nedaňové 150,0 150,0 0,0 0,0
16 tvorba a zúčtování opravných položek -5 000,0 -5 000,0 307,1 n/a
17 odpis nedobytných pohledávek, daňové 100,0 100,0 344,3 344,3
18 odpis nedobytných pohledávek, nedaňové 5 000,0 5 000,0 319,8 6,4
19 ostatní provozní náklady 10,0 10,0 90,9 909,4

Náklady celkem 63 836,3 108 552,0 91 185,7 84,0

 Tabulka nákladů 
(údaje v tisících)

ČÍSLO POPIS PLÁN 
PLÁN 

AKTUALIZOVANÝ
SKUTEČNOST PROCENTO

1 nájemné za bytové prostory 118 111,7 125 084,4 126 972,4 101,5
2 nájemné za nebytové prostory 44 240,0 53 444,0 52 909,3 99,0
3 nájemné za garáže 7 632,8 7 324,0 6 928,9 94,6
4 nájemné za bytové, nebytové prostory - nedaňový 0,0 0,0 0,0 0,0
5 ostatní tržby 30,0 30,0 619,3 2 064,2
6 smluvní pokuty a penále 0,0 0,0 0,0 0,0
7 smluvní pokuty a penále - nedaňově 4 000,0 1 500,0 1 786,0 119,1
8 ostatní provozní výnosy 150,0 300,0 1 096,1 365,4
9 ostatní mimořádné výnosy - náklady 400,0 400,0 788,3 197,1
10 ostatní mimořádné výnosy - nedaňové 0,0 0,0 89,2 0,0
11 přijaté úroky z běžného účtu 10,0 20,0 26,9 134,6

Výnosy celkem 174 574,5 188 102,4 191 216,4 101,7

 Tabulka výnosů 
(údaje v tisících)

celkem 110 738,2 79 550,4 100 030,6 125,7

(údaje v tisících)

výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti
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KOMENTÁŘE K TABULKÁM NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2019 
 
Komentáře k tabulce nákladů  

 
1) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na proplácení dožilých nebo nefunkčních zařizovacích 

předmětů, například sporák, dřez nebo kotel, které si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě s 
domovní správou. Dále se jedná se o drobné náklady jako je výroba klíčů a přístupových čipů nebo 
náklady na výměnu hasících přístrojů. Na položce je zaúčtováno i čerpání fondu oprav jednotlivých 
SVJ na spotřebu režijního materiálu, přičemž se jedná o SVJ, ve kterých má městská část Praha 3 
bytové jednotky a přispívá za tyto jednotky do fondu oprav. Navýšení skutečných nákladů proti 
plánovaným na této položce je způsobeno vyšším čerpáním fondů oprav na spotřebu materiálu. 
 

2) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na služby v neobsazených nájemních jednotkách. Jedná se o 
spotřebu elektřiny společných prostor v domě, tepla a plynu včetně dalších poplatků za služby spojené 
s fungováním domu, ve kterém se neobsazená nájemní jednotka nachází. Výše nákladů na tomto účtu 
je přímo úměrná aktuálním cenám energií a služeb a počtu nepronajatých bytových a nebytových 
jednotek městské části Praha 3. Výrazné navýšení nákladů na této položce proti plánovaným, je 
způsobeno zaúčtováním vyúčtování služeb roku 2018 u prázdných bytových jednotek. Vyúčtování je 
prováděno zpětně k minulému roku, proto se náklady projeví až v následném sledovaném období. 
 

3) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na malé opravy a údržbu bytových a nebytových jednotek 
městské části Praha 3. Jedná se například o opravy rozvodů vody, kanalizace, plynu, opravy 
elektroinstalací, topenářské práce, opravy střešních krytin a klempířských prvků, opravy výtahů a 
komínů nebo náklady vynaložené na řešení havarijních stavů. Na položce je zaúčtováno i čerpání 
fondu oprav jednotlivých SVJ na malé opravy a udržování, přičemž se jedná o SVJ, ve kterých má 
městská část Praha 3 bytové jednotky a přispívá za tyto jednotky do fondu oprav. 
 

4) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na velké opravy bytových a nebytových jednotek a domů 
městské části Praha 3. Jedná se například o opravy volných bytových jednotek, opravy příjezdových 
komunikací, výměnu a osazení vodoměrů v domech. Snížení skutečných nákladů proti plánovaným je 
způsobeno přeúčtováním technického zhodnocení, které během oprav majetku městské části Praha 3 
vzniklo, na jiné rozvahové účty. 
 

5) Na této položce jsou zaúčtovány náklady městské části Praha 3 na správu bytových, nebytových 
prostor a domů městské části Praha 3. Výše nákladů na správu vychází z příkazních smluv a jejich 
dodatků, uzavřených mezi městskou částí a správcem nemovitého majetku městské části Praha 3.  
 

6) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na revize rozvodů plynu, požárních hydrantů, revize 
elektroinstalace, spalinových cest či hromosvodů. Dále revizní zkoušky výtahů, kontroly a zkoušky 
plynových zařízení, pasporty budov nebo také například náklady na úklid přístupových komunikací. 
Navýšení nákladů na této položce je způsobeno zvýšenou potřebou revizních zkoušek ve sledovaném 
období, a to zejména u domů městské části, které jdou do privatizace. Dalším důvodem jsou 
legislativou nastavené intervaly jednotlivých revizních zkoušek. V rámci určitého sledovaného období 
může nastat situace, že náklady v daném období vysoce převyšují náklady období minulého, vzhledem 
k tomu, že intervaly některých revizních zkoušek jsou víceleté.  
 

7) Na této položce jsou zaúčtovány náklady hrazené České poště za klasické poštovní služby, platební 
styk s nájemci prostřednictvím složenek a poplatky za službu SIPO, kterou využívají nájemci jednotek, 
kteří k platbám nájemného a záloh na služby nepoužívají bezhotovostní platby skrze bankovní 
instituce. Navýšení nákladů na této položce je způsobeno intenzivnější hromadnou korespondencí 
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mezi městskou částí a nájemci prostor městské části Praha 3. Jednalo se například o oznámení zvýšení 
základního nájemného u velké části bytových a nebytových jednotek. 

8) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na odečty nákladů na TUV, SPV, ÚT, na právní služby,
servisní a revizní činnosti technických zařízení, úklidy prostor spravovaných v rámci vedlejší
hospodářské činnosti, náklady na ostrahu objektů, na kontroly bezpečnostních systémů, na odečty a
rozúčtování RTN, TV, ST, náklady na telefonní služby, zajištění nepřetržité havarijní služby, určité
vyklízecí a výškové práce, náklady na srážkovou vodu u nebytových prostor. Na položce je zaúčtováno
i čerpání fondu oprav jednotlivých SVJ na výše zmíněné služby, přičemž se jedná o SVJ, ve kterých
má městská část Praha 3 bytové jednotky a přispívá za tyto jednotky do fondu oprav. Navýšení nákladů
na této položce je způsobeno zejména vyšším čerpáním fondů oprav na služby jednotlivých SVJ na
služby, které spadají pod tuto účetní položku.

9) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na desinfekční, desinsekční a deratizační práce prováděné v
nájemních jednotkách a domech městské části Praha 3. Navýšení nákladů na této položce je způsobeno
vyšší potřebou desinfekčních a deratizačních zásahů v nemovitostech městské části v rámci
sledovaného období. Tato položka byla proti původnímu plánu překročena o 44 procentních bodů,
nicméně vzhledem k nízkému základu, ze kterého je překročení počítáno, se nominálně jedná
o 30 700 Kč.

10) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na prodej domů a nájemních jednotek v rámci privatizace a
ostatní služby nedaňové, což jsou náklady, které nelze uplatnit jako daňově uznatelné.

11) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na údržbu zeleně ve vnitroblocích, které patří k domům
městské části Praha 3 a náklady na monitoring a odstraňování graffiti z fasád domů městské části
Praha 3. Výše skutečných nákladů na této položce je závislá zejména na množství odstraněných graffiti
z fasád domů, které jsou spravovány v rámci vedlejší hospodářské činnosti.

12) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na poplatky za vedení běžného účtu u České Spořitelny, a.s.

13) Na této položce jsou zaúčtovány náklady na soudní poplatky při žalobách na neplatiče nájemného,
dále náklady na nákup kolků a náklady na úhradu dalších správních poplatků.

14) Na této položce jsou zaúčtována čerpání fondů oprav u případů, kdy SVJ použilo finanční prostředky
z fondu oprav na opravy, při nichž bylo technické zhodnocení nižší než 40. 000,- Kč. Navýšení nákladů
na této položce je způsobeno vyšším čerpáním fondu oprav SVJ na opravy, u nichž je technické
zhodnocení nižší než 40. 000,-Kč. K vysokému překračování nákladů na této položce dochází zejména
v případech, kdy orgány jednotlivých SVJ nedostatečně informují správcovskou společnost o
předpokládaných, plánovaných opravách a rekonstrukcích v budoucích obdobích.

15) Na této položce je zaúčtována skupina nákladů, která nelze uplatnit jako daňově uznatelné, tyto
náklady se například vztahují ke staršímu než aktuálnímu účetnímu období. Ve sledovaném období
nedošlo k realizaci těchto nákladů.

16) Na této položce jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám vedlejší hospodářské činnosti.
V případě, že má tato položka zápornou hodnotu, je počítáno s tím, že budou uhrazeny pohledávky
z minulých období. Pokud má položka kladnou hodnotu, dochází k tomu, že nominální hodnota
pohledávek je vyšší, než hodnota pohledávek v období předcházejícímu období sledovanému. V době
tvorby tohoto plánu bylo počítáno s vyššími odpisy nedobytných pohledávek z účetnictví vedlejší
hospodářské činnosti, viz. položka 17 a 18 tabulky nákladů. Vzhledem ke změně účetní metody pro
rok 2019 však nedošlo k odpisům pohledávek sledovaných na rozvahových účtech k tak vysokým
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částkám, čímž došlo i k výrazné změně plánovaných nákladů na této položce. Náklady na této položce 
nemají skutečný vliv na finanční výdaje vedlejší hospodářské činnosti.  
 

17) Na této položce jsou zaúčtovány odepsané pohledávky, které jsou převážně za nájemné a služby, 
vzniklé v souvislosti s pronájmem bytových a nebytových prostor městské části Praha 3. 
Nevymahatelnost těchto pohledávek posuzuje správce nemovitostí městské části. Důvodem 
nevymahatelnosti je ve většině případů stav, kdy dluhy byly přiznány pravomocným rozhodnutím 
soudu, v následném exekučním řízení se však žádný majetek nepodařilo zjistit a řízení bylo ukončeno. 
Dalším důvodem nevymahatelnosti dluhů je například úmrtí nájemce, kdy bylo dědické řízení 
ukončeno bez ustanovení dědice a byt byl vyklizen nákladem městské části.    
 

18) Na této položce jsou zaúčtovány odepsané pohledávky, které nejsou daňově uznatelné. Rozčlenění na 
daňově uznatelné a daňově neuznatelné pohledávky je vždy před návrhem na odpis pohledávek 
posouzeno daňovým poradcem. V době tvorby tohoto plánu bylo počítáno s vyššími odpisy 
nedobytných pohledávek z účetnictví vedlejší hospodářské činnosti. Vzhledem ke změně účetní 
metody pro rok 2019 však nedošlo k odpisům pohledávek sledovaných na rozvahových účtech k tak 
vysokým částkám. Náklady na této položce nemají skutečný vliv na finanční výdaje vedlejší 
hospodářské činnosti.  
 

19) Na této položce je zaúčtováno haléřové vyrovnání a zůstatkové hodnoty fondu oprav jednotek městské 
části, které se nacházejí v domech SVJ. Navýšení nákladů na této položce proti plánovaným je 
způsobeno doprivatizací jednotek v domech SVJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 161

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



Komentáře k tabulce výnosů  

 
1) Na této položce je zaúčtován předpis regulovaného a neregulovaného základního nájemného za 

pronájem bytových prostor městské části Praha 3. 
 

2) Na této položce je zaúčtován předpis základního nájemného za pronájem nebytových prostor městské 
části Praha 3.  
 

3) Na této položce je zaúčtován předpis základního nájemného za pronájem garážových a parkovacích 
stání, umístěných v halových garážích a domech městské části Praha 3.  
 

4) Na této položce jsou zaúčtovány výnosy, které nelze uplatnit jako daňově uznatelné.  
 

5) Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z drobných předmětů, jako jsou například klíče, či přístupové 
čipy, které byly prodány nájemcům městské části Praha 3 a výnosy z nájmů za společné prostory SVJ. 
Kladný rozdíl mezi plánovanou výší výnosů a skutečnou výší výnosů je způsoben zaúčtováním dohadů 
z výnosů z nájmů za společné prostory v jednotlivých SVJ, kde má městská část určitý podíl bytových 
a nebytových jednotek. Jedná se o dohady z toho důvodu, že v tuto chvíli není zcela jednoznačné, jak 
vysoké výnosy z předmětných pronájmů budou, přičemž přesná čísla jsou známá po vyúčtování 
jednotlivých SVJ. Tato položka nemá z velké části vliv na skutečné příjmy vedlejší hospodářské 
činnosti, protože ve většině případů se SVJ rozhodnou převést výnosy do fondu oprav. 
 

6) Na této položce je zaúčtováno penále a úroky z prodlení za pozdní, dlužné platby nájemného a záloh 
za služby. Platby penále a úroků z prodlení jsou dlužníkům předepsány v okamžiku, kdy dojde k 
předpokladu, že budou vymoženy.  
 

7) Na této položce je zaúčtováno penále z prodlení za platby nájemného a záloh za služby, které je 
předepsáno v okamžiku, kdy dojde k předpokladu, že bude od dlužníka vymoženo. Na položce jsou 
výnosy, které nelze uplatnit, jako daňově uznatelné.  
  

8) Na této položce jsou zaúčtovány výnosy z pronájmu nebytových prostor v domech SVJ, výnosy z 
titulu vymožených dlužných částek exekutory, dále náklady soudního řízení, které byly hrazeny 
nájemníky rozhodnutím soudu a haléřové vyrovnání. Kladný rozdíl mezi plánovanými a skutečnými 
výnosy na této položce je způsoben zaúčtováním výnosů SVJ Jana Želivského 1687/39, který připadá 
městské části Praha 3. 
  

9) Na této položce jsou zaúčtovány převážně dohady mimořádné tvorby výnosů jednotlivých SVJ. 
Mimořádné výnosy jsou například pojistná plnění přijatá od pojišťovny, vymožené úroky 
z pohledávek jednotlivých SVJ nebo úroky z běžného účtu. Kladný rozdíl mezi plánovanými a 
skutečnými výnosy na této položce je způsoben zaúčtováním dohadů na výnosy a mimořádnou tvorbou 
výnosů jednotlivých SVJ. Tato položka nemá z velké části vliv na skutečné příjmy vedlejší 
hospodářské činnosti. 
 

10) Na této položce jsou zaúčtovány ostatní mimořádné výnosy, které nelze uplatnit, jako daňově 
uznatelné. Kladný rozdíl mezi plánovanými a skutečnými výnosy na této položce je způsoben 
přefakturací nákladů na studenou vodu nájemci v nebytovém prostoru městské části. 
 

11) Na této položce jsou zaúčtovány přijaté úroky z běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti, vedeného 
u České Spořitelny a.s. Výše přijatých úroků závisí na stavu finanční hotovosti na těchto účtech.  

 

str. 162

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



TABULKY VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ ZA ROK 2019 
 

Poznámka k tabulkám výdajů a příjmů 

Níže jsou překládány tabulky výdajů a příjmů vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3, které 
v jednotlivých položkách zobrazují výši skutečně vynaložených, či obdržených finančních prostředků v rámci 
dané hospodářské činnosti městské části. Jedná se o pohled na finanční toky jednotlivých složek dané činnosti 
a podávají reálnější přehled o tom, kolik městská část „utratí“ či „obdrží“ v rámci nakládání se svým 
nemovitým majetkem. Z těchto tabulek také vychází výše disponibilních finančních prostředků, které budou 
v rámci sledovaného období převedeny do rozpočtu městské části Praha 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍSLO POPIS PLÁN
PLÁN 

AKTUALIZOVANÝ
SKUTEČNOST PROCENTO

1 výdaje na spotřebu materiálu 40,0 40,0 7,5 18,8
2 náklady na služby za volné bytové a nebytové jednotky 150,0 250,0 2 450,0 980,0
3 malé opravy a údržba 9 792,0 9 792,0 9 804,4 100,1
4 velké opravy a údržba 14 400,0 48 240,0 33 667,9 69,8
5 výdaj za správu bytových a nebytových prostor 27 844,3 30 450,0 30 340,8 99,6
6 ostatní služby, chodníky,revize, pasporty 2 000,0 3 425,0 4 350,4 127,0
7 výkony spojů 150,0 290,0 337,2 116,3
8 ostatní výkony nemateriální povahy 6 500,0 7 000,0 7 835,1 111,9
9 ostatní služby, dezinfekce, deratizace 70,0 70,0 98,7 141,0
10 převody do fondů oprav 22 000,0 24 600,0 24 828,4 100,9
11 údržba zeleně, odstranění graffiti 1 200,0 3 500,0 2 309,3 66,0
13 bankovní poplatky 200,0 200,0 108,0 54,0
14 ostatní daně a poplatky 150,0 150,0 102,1 68,1

Výdaje celkem 84 496,3 128 007,0 116 239,8 90,8

 Tabulka výdajů 
(údaje v tisících)

ČÍSLO POPIS PLÁN
PLÁN 

AKTUALIZOVANÝ
SKUTEČNOST PROCENTO

1 nájemné za bytové prostory, předpis 118 111,7 125 084,4 124 027,2 99,2
2 nájemné za nebytové prostory, předpis 44 240,0 53 444,0 50 110,8 93,8
3 nájemné za garáže, předpis 7 632,8 7 324,0 7 087,4 96,8
4 vymožené dlužné nájemné, penále 3 000,0 1 500,0 1 786,0 119,1
5 příjem z výnosů SVJ 300,0 700,0 852,2 121,7

Příjmy celkem 173 284,5 188 052,4 183 863,6 97,8

 Tabulka příjmů 
(údaje v tisících)

1 dotace do rozpočtu, příjmy z bytových a nebytových prostor 85 788,2 57 045,4 57 045,4 100,0
2 dotace do rozpočtu, zimní údržba chodníků 3 000,0 3 000,0 3 000,0 100,0

dotace do rozpočtu celkem 88 788,2 60 045,4 60 045,4 100,0

(údaje v tisících)

 dotace do rozpočtu městské části Praha 3
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KOMENTÁŘE K TABUCE VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ ZA ROK 2019 
 

Komentáře k tabulce výdajů  

 

1) Tato položka zobrazuje výdaje za proplácení dožilých nebo nefunkčních zařizovacích předmětů, které 
si nájemci sami zakoupili po předchozí dohodě s domovní správou. Dále se jedná se o drobné výdaje 
například za výrobu klíčů, přístupových čipů nebo výměnu hasících přístrojů. 
 

2) Tato položka zobrazuje výdaje na služby v neobsazených nájemních jednotkách. Jedná se o spotřebu 
elektřiny společných prostor v domě, tepla a plynu včetně dalších poplatků za služby spojené s 
fungováním domu, ve kterém se neobsazená nájemní jednotka nachází. Výrazné navýšení výdajů na 
této položce proti plánovaným, je způsobeno zohledněním výdajů za prázdné bytové jednotky v roce 
2018. Vzhledem k tomu, že skutečný výdaj za rok 2019 bude explicitně vyčíslen až po vyúčtování 
služeb v roce 2020, byly propočteny průměrné náklady na jedno volnou bytovou jednotku v roce 2018 
a tyto náklady odhadnuty pro rok 2019 s přihlédnutím k přesnému počtu volných jednotek v roce 2019. 
 

3) Tato položka zobrazuje výdaje na malé opravy a údržbu bytových a nebytových jednotek městské části 
Praha 3. Jedná se například o opravy rozvodů vody, kanalizace, plynu, opravy elektroinstalací, 
topenářské práce, opravy střešních krytin a klempířských prvků, opravy výtahů a komínů nebo výdaje 
vynaložené na řešení havarijních stavů. Výše výdajů na malé opravy je schválena Radou městské části 
Praha 3 v rámci plánu malých oprav a udržování a velkých oprav nemovitého majetku městské části 
Praha 3.  
 

4) Tato položka zobrazuje výdaje na velké opravy nájemních jednotek a domů městské části Praha 3. 
Jedná se například o opravy volných bytových jednotek, opravy příjezdových komunikací, výměny a 
osazení vodoměrů v domech. Výše výdajů na velké opravy je schválena Radou městské části Praha 3 
v rámci plánu malých oprav a udržování a velkých oprav nemovitého majetku městské části Praha 3.  
 

5) Tato položka zobrazuje výdaje městské části Praha 3 na správu bytových, nebytových prostor a domů 
svěřených městské části Praha 3. Výše výdajů na správu vychází z příkazních smluv a jejich dodatků, 
uzavřených mezi městskou částí Praha 3 a správcem nemovitého majetku městské části Praha 3.  
 

6) Tato položka zobrazuje výdaje na revize rozvodů plynu, požárních hydrantů, revize elektroinstalace, 
spalinových cest či hromosvodů. Dále se jedná o výdaje za revizní zkoušky výtahů, kontroly a zkoušky 
plynových zařízení, pasporty budov nebo také například výdaje na úklid přístupových komunikací. 
Výdaje na této položce jsou závislé na aktuálních cenách smluvních dodavatelů revizních a kontrolních 
zkoušek a legislativních požadavcích na zkoušky a revize samotné. Navýšení výdajů proti plánovaným 
výdajům na této položce je způsobeno zvýšenou potřebou revizních zkoušek ve sledovaném období, a 
to zejména u domů městské části, které jdou do privatizace. Dalším důvodem jsou legislativou 
nastavené intervaly jednotlivých revizních zkoušek. V rámci určitého sledovaného období může nastat 
situace, že náklady v daném období vysoce převyšují náklady období minulého vzhledem k tomu, že 
intervaly některých revizních zkoušek jsou víceleté. 
 

7) Tato položka zobrazuje výdaje hrazené České poště za klasické poštovní služby, platební styk s 
nájemci prostřednictvím složenek a poplatky za službu SIPO, kterou využívají nájemci jednotek, kteří 
k platbám nájemného a záloh na služby nepoužívají bezhotovostní platby skrze bankovní instituce. 
Navýšení výdajů na této položce je způsobeno intenzivnější hromadnou korespondencí mezi městskou 
částí a nájemci prostor městské části Praha 3. Jednalo se například o oznámení zvýšení základního 
nájemného u velké části bytových a nebytových jednotek. 
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8) Tato položka zobrazuje výdaje na odečty nákladů na TUV, SPV, ÚT, na právní služby, servisní a 
revizní činnosti, úklidy prostor spravovaných v rámci vedlejší hospodářské činnosti, náklady na 
ostrahu, na kontroly bezpečnostních systémů, na odečty a rozúčtování RTN, TV, ST, náklady na 
telefonní služby, zajištění nepřetržité havarijní služby, určité vyklízecí a výškové práce a náklady na 
srážkovou vodu u nebytových prostor. Navýšení výdajů na této položce proti výdajům plánovaným je 
způsobeno zohledněním výdajů na služby za prázdné bytové jednotky, které spadají do této položky. 
Jedná se například o srážkovou vodu, či vodné a stočné u nepronajatých bytových a nebytových prostor 
nebo vodné a stočné u pronajatých prostor, které nelze z určitého důvodu vyúčtovat nájemci. Výdaje 
za výše zmíněné služby jsou zohledněny ve výši z roku 2018, přičemž byly propočteny průměrné 
náklady na jednu volnou bytovou jednotku v roce 2018 a tyto náklady odhadnuty pro rok 2019 
s přihlédnutím k přesnému počtu volných jednotek v roce 2019. 
 

9) Tato položka zobrazuje výdaje na desinfekční, desinsekční a deratizační práce prováděné v nájemních 
jednotkách a domech svěřených městské části Praha 3. Navýšení výdajů na této položce je způsobeno 
vyšší potřebou desinfekčních a deratizačních zásahů u v nemovitostech městské části v rámci 
sledovaného období. Tato položka byla proti původnímu plánu překročena o 41 procentních bodů, 
nicméně vzhledem k nízkému základu, ze kterého je překročení počítáno, se nominálně jedná o 28 700 
Kč.  
 

10) Tato položka zobrazuje výdaje za příspěvky do fondů oprav v domech SVJ, ve kterých městská část 
vlastní bytové či nebytové jednotky. 
  

11) Tato položka zobrazuje výdaje na údržbu zeleně ve vnitroblocích, které patří k domům svěřeným 
městské části Praha 3. Dále jsou zde výdaje na monitoring a odstraňování graffiti z fasád domů 
svěřených městské části Praha 3.  
 

12) Tato položka zobrazuje výdaje na poplatky za vedení běžného účtu u České Spořitelny, a.s.  
 

13) Tato položka zobrazuje výdaje na soudní poplatky při žalobách na neplatiče nájemného, dále výdaje 
za nákup kolků a úhradu dalších správních poplatků. 
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Komentáře k tabulce příjmů  

 
1) Tato položka zobrazuje skutečné příjmy z regulovaného a neregulovaného základního nájemného za 

pronájem bytových prostor městské části Praha 3. Jedná se o předpis základního nájemného, od 
kterého jsou odečteny pohledávky, které vznikly ve sledovaném období. 
 

2) Tato položka zobrazuje skutečné příjmy ze základního nájemného za pronájem nebytových prostor 
městské části Praha 3. Jedná se o předpis základního nájemného, od kterého jsou odečteny pohledávky, 
které vznikly ve sledovaném období. 
  

3) Tato položka zobrazuje skutečné příjmy ze základního nájemného za pronájem garážových a 
parkovacích stání, umístěných v halových garážích a domech městské části Praha 3. Jedná se o předpis 
základního nájemného, od kterého jsou odečteny pohledávky, které vznikly ve sledovaném období. 
 

4) Tato položka zobrazuje předpis penále a poplatků z prodlení za dlužné nájemné, pozdní platby 
nájemného a záloh za služby. Předpis je učiněn v okamžiku předpokladu, že bude penále od dlužníka 
vymoženo. 
 

5) Tato položka zobrazuje příjmy z výnosů SVJ, ve kterých má městská část Praha 3 bytové a nebytové 
jednotky.  

 

Komentář k tabulce dotací do rozpočtu městské části Praha 3 

1) V prvním sloupci řádku jsou vyčísleny plánované finanční prostředky v rámci vedlejší hospodářské 
činnosti, které mají být převedeny do rozpočtu městské části. Ve druhém sloupci řádku jsou vyčísleny 
finanční prostředky, které byly v rámci sledovaného období již převedeny do rozpočtu městské části. 
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TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA ROK 2019 
 

ADRESA DOMU DATUM ČÁSTKA POPIS 

Olšanská 2666/7 01.03.2019 131 482,00 Úprava pojezdové plochy parkoviště, montáž automatické závory 
s elektromechanickým pohonem 

Olšanská 2666/7 01.03.2019 27 611,22 Úprava pojezdové plochy parkoviště, montáž automatické závory 
s elektromechanickým pohonem 

Olšanská 2666/7 31.03.2019 272 438,00 Úprava pojezdové plochy parkoviště, montáž automatické závory 
s elektromechanickým pohonem 

Olšanská 2666/7 31.03.2019 57 211,98 Úprava pojezdové plochy parkoviště, montáž automatické závory 
s elektromechanickým pohonem 

Koněvova 2414/153 - č. 101 01.08.2019 47 634,76 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ - TZ vyšší než 40 tis. 
Kč(daňové) 

Lucemburská 1869/42 - č. 102 26.08.2019 45 296,12 Rekonstrukce výtahu-Čerpání FO SVJ - TZ vyšší než 40 tis. 
Kč(daňové) 

Lucemburská 1869/42 - č. 11 26.08.2019 44 678,79 Rekonstrukce výtahu-Čerpání FO SVJ - TZ vyšší než 40 tis. 
Kč(daňové) 

Lucemburská 1869/42 - č. 19 26.08.2019 45 373,28 Rekonstrukce výtahu-Čerpání FO SVJ - TZ vyšší než 40 tis. 
Kč(daňové) 

Lupáčova 805/10 - č. 24 02.08.2019 68 385,52 Rekonstrukce elektroinstalace ve volné bytové jednotce č.24 
(201/901281) 

Lupáčova 805/10 - č. 24 02.08.2019 10 257,28 Rekonstrukce elektroinstalace ve volné bytové jednotce č.24 
(201/901281) 

Olšanská 2666/7 02.08.2019 217 825,24 Instalace samo otevíracích dveří v suterénu budovy  

Olšanská 2666/7 02.08.2019 45 743,30 Instalace samo otevíracích dveří v suterénu budovy  

Slezská 1736/99 - č. 1 26.08.2019 84 884,44 Vybudování výtahu-Čerpání FO SVJ - TZ vyšší než 40 tis. 
Kč(daňové) 

Slezská 1736/99 - č. 2 26.08.2019 82 610,75 Vybudování výtahu-Čerpání FO SVJ - TZ vyšší než 40 tis. 
Kč(daňové) 

Slezská 1736/99 - č. 20 26.08.2019 81 419,78 Vybudování výtahu-Čerpání FO SVJ - TZ vyšší než 40 tis. 
Kč(daňové) 

Slezská 1736/99 - č. 9 26.08.2019 82 719,02 Vybudování výtahu-Čerpání FO SVJ - TZ vyšší než 40 tis. 
Kč(daňové) 

Vinohradská 1756/114 - 
garáže 

02.08.2019 395 000,00 Architektonická studie na výstavbu garáží ve dvoře objektu 
(205/900014) 

Ambrožova 2408/1 - č. 7 01.10.2019 51 419,88 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Ambrožova 2409/3 - č. 10 01.10.2019 43 610,68 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Ambrožova 2409/3 - č. 15 01.10.2019 46 874,53 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Ambrožova 2409/3 - č. 16 01.10.2019 48 263,40 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Ambrožova 2409/3 - č. 4 01.10.2019 47 916,18 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Malešická 2406/31 - č. 3 01.10.2019 49 114,82 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Malešická 2406/31 - č. 4 01.10.2019 48 364,34 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Malešická 2407/33 - č. 5 01.10.2019 53 572,84 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Basilejské nám. 97/8 - č. 4 01.12.2019 53 948,41 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Basilejské nám. 97/8 - č. 6 01.12.2019 58 845,54 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Basilejské nám. 97/8 - č. 7 01.12.2019 42 869,73 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Basilejské nám. 97/8 - č. 9 01.12.2019 55 152,64 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Basilejské nám. 98/9 - č. 11 01.12.2019 42 869,73 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Basilejské nám. 99/10 - č. 3 01.12.2019 59 568,03 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  
Baranova 1374/17 - č. 9 31.12.2019 14 746,89 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.9  
Basilejské nám. 1807/3 - č. 12 31.12.2019 14 746,89 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.12  
Basilejské nám. 98/9 - č. 11 31.12.2019 14 746,89 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.11  
Blahoslavova 227/2 - č. 14 31.12.2019 4 537,54 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.14  
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Blahoslavova 233/6 - č. 2 31.12.2019 4 537,54 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.2  

Blahoslavova 293/10 - č. 11 31.12.2019 4 537,54 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.11  

Blahoslavova 293/10 - č. 7 31.12.2019 4 537,54 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.7  

Českobratrská 272/7 - č. 12 31.12.2019 29 493,78 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.12  

Českobratrská 274/9 - č. 16 31.12.2019 4 537,54 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.16  

Hořanská 1514/2 - č. 101 20.12.2019 41 226,73 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Hořanská 1514/2 - č. 102 20.12.2019 51 023,18 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Hořanská 1514/2 - č. 11 20.12.2019 64 026,81 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  
Husitská 114/74 - č. 12 31.12.2019 14 746,88 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.12  
Jagellonská 1329/6 - č. 6 31.12.2019 23 595,03 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.6  
Jana Želivského 1768/18 - č. 1 31.12.2019 5 898,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.1  
Jana Želivského 1768/18 - č. 
15 

31.12.2019 5 898,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.15  

Jana Želivského 1768/18 - č. 2 31.12.2019 5 898,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.2  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
24 

31.12.2019 5 898,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.24  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
25 

31.12.2019 5 898,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.25  

Jana Želivského 1768/18 - č. 
29 

31.12.2019 5 898,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.29  

Jana Želivského 1768/18 - č. 5 31.12.2019 5 898,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.5  

Jana Želivského 1801/22 - č. 6 31.12.2019 5 898,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.6  

Jeseniova 511/15 - č. 4 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
4  

Jeseniova 511/15 - č. 4 13.12.2019 428 302,16 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.4 

Jeseniova 511/15 - č. 4 13.12.2019 64 245,32 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.4 

Jeseniova 511/15 - č. 4 16.12.2019 11 557,41 Technický dozor k bytové jednotce č.4 

Jeseniova 511/15 - č. 7 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
7  

Jeseniova 511/15 - č. 7 13.12.2019 429 088,93 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7 

Jeseniova 511/15 - č. 7 13.12.2019 64 363,34 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.7 

Jeseniova 511/15 - č. 7 16.12.2019 11 573,09 Technický dozor k bytové jednotce č.7 

Jeseniova 431/17 - č. 7 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.7   

Jeseniova 519/19 - č. 10 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
10  

Jeseniova 519/19 - č. 10 13.12.2019 461 190,39 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.10 

Jeseniova 519/19 - č. 10 13.12.2019 69 178,56 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.10 

Jeseniova 519/19 - č. 10 16.12.2019 12 435,59 Technický dozor k bytové jednotce č.10 

Jeseniova 846/27 - č. 22 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
22  

Jeseniova 846/27 - č. 22 13.12.2019 456 439,15 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.22 

Jeseniova 846/27 - č. 22 13.12.2019 68 465,87 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.22 

Jeseniova 846/27 - č. 22 16.12.2019 12 310,14 Technický dozor k bytové jednotce č.22 

Jeseniova 909/29 - č. 12 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
12  

Jeseniova 909/29 - č. 12 13.12.2019 570 682,78 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.12 

Jeseniova 909/29 - č. 12 13.12.2019 85 602,42 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.12 
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Jeseniova 909/29 - č. 12 16.12.2019 15 383,75 Technický dozor k bytové jednotce č.12 

Jeseniova 909/29 - č. 16 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.16   

Jeseniova 909/29 - č. 5 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.5   

Jeseniova 1063/31 - č. 4 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.4   

Jeseniova 1063/31 - č. 17 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
17  

Jeseniova 1063/31 - č. 17 13.12.2019 453 834,40 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.17 

Jeseniova 1063/31 - č. 17 13.12.2019 68 075,16 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.17 

Jeseniova 1063/31 - č. 17 16.12.2019 12 231,73 Technický dozor k bytové jednotce č.17 

Jeseniova 1063/31 - č. 29 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
29  

Jeseniova 1063/31 - č. 29 13.12.2019 438 710,40 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.29 

Jeseniova 1063/31 - č. 29 13.12.2019 65 806,56 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.29 

Jeseniova 1063/31 - č. 29 16.12.2019 11 824,00 Technický dozor k bytové jednotce č.29 

Jeseniova 446/37 - č. 10 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
10  

Jeseniova 446/37 - č. 10 13.12.2019 455 996,52 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.10 

Jeseniova 446/37 - č. 10 13.12.2019 68 399,48 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.10 

Jeseniova 446/37 - č. 10 16.12.2019 12 294,45 Technický dozor k bytové jednotce č.10 

Jeseniova 450/39 - č. 17 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
17  

Jeseniova 450/39 - č. 17 13.12.2019 622 139,66 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.17 

Jeseniova 450/39 - č. 17 13.12.2019 93 320,95 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.17 

Jeseniova 450/39 - č. 17 16.12.2019 16 779,42 Technický dozor k bytové jednotce č.17 

Jeseniova 449/41 - č. 13 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
13  

Jeseniova 449/41 - č. 13 13.12.2019 496 776,80 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.13 

Jeseniova 449/41 - č. 13 13.12.2019 74 516,52 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.13 

Jeseniova 449/41 - č. 13 16.12.2019 13 392,17 Technický dozor k bytové jednotce č.13 

Jeseniova 449/41 - č. 17 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
17  

Jeseniova 449/41 - č. 17 13.12.2019 574 241,72 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.17 

Jeseniova 449/41 - č. 17 13.12.2019 86 136,26 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.17 

Jeseniova 449/41 - č. 17 16.12.2019 15 477,84 Technický dozor k bytové jednotce č.17 

Jeseniova 449/41 - č. 29 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
29  

Jeseniova 449/41 - č. 29 13.12.2019 428 607,36 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.29 

Jeseniova 449/41 - č. 29 13.12.2019 64 291,10 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.29 

Jeseniova 449/41 - č. 29 16.12.2019 11 557,41 Technický dozor k bytové jednotce č.29 

Koněvova 1245/81 - č. 103 29.11.2019 48 376,03 Izolace dvora, položení zámkové dlažby-Čerpání FO SVJ 

Koněvova 1886/173 - č. 4 29.11.2019 45 099,11 Dodávka a montáž výtahu-Čerpání FO SVJ  

Koněvova 1886/173 - č. 8 29.11.2019 40 378,46 Dodávka a montáž výtahu-Čerpání FO SVJ  

Koněvova 1886/173 - č. 19 29.11.2019 45 014,81 Dodávka a montáž výtahu-Čerpání FO SVJ  

Koněvova 1886/173 - č. 101 29.11.2019 40 799,94 Dodávka a montáž výtahu-Čerpání FO SVJ 

Koněvova 1886/173 - č. 102 29.11.2019 144 232,86 Dodávka a montáž výtahu-Čerpání FO SVJ  

Koněvova 2396/176 - č. 101 17.10.2019 30 806,65 Rekonstrukce domu-Čerpání FO SVJ  

Koněvova 2396/176 - č. 102 17.10.2019 52 052,61 Rekonstrukce domu-Čerpání FO SVJ  

Koněvova 2396/176 - č. 14 17.10.2019 29 705,03 Rekonstrukce domu-Čerpání FO SVJ  

Koněvova 2397/178 - č. 10 17.10.2019 30 886,88 Rekonstrukce domu-Čerpání FO SVJ  

Koněvova 2397/178 - č. 101 17.10.2019 14 474,16 Rekonstrukce domu-Čerpání FO SVJ  

Lucemburská 1492/11 31.10.2019 85 586,30 výměna oken v bytové jednotce č.18 
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Lucemburská 1492/11 31.10.2019 12 837,95 výměna oken v bytové jednotce č.18 

Lucemburská 1492/11 31.10.2019 117 220,00 výměna oken v bytové jednotce č.20 

Lucemburská 1492/11 31.10.2019 17 583,00 výměna oken v bytové jednotce č.20 

Lucemburská 1492/11 31.10.2019 58 609,57 výměna oken v bytové jednotce č.21 

Lucemburská 1492/11 31.10.2019 8 791,43 výměna oken v bytové jednotce č.21 

Lucemburská 1492/11 31.10.2019 41 339,13 výměna oken v bytové jednotce č.25 

Lucemburská 1492/11 31.10.2019 6 200,87 výměna oken v bytové jednotce č.25 
Malešická 2401/21 - č. 18 31.12.2019 14 746,87 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.18  
Malešická 2407/33 - č. 22 31.12.2019 14 746,87 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.22  
Ondříčkova 1304/9 - č. 101 31.12.2019 83 490,00 Projekt.dokument.na výměnu výkladců v nebytovém prostoru 

prodejny hodinářství  
Ondříčkova 383/31 - č. 21 31.12.2019 29 493,78 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.21  
Ondříčkova 384/33 - č. 7 31.12.2019 29 493,78 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.7  
Ondříčkova 385/35 - č. 20 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 

č.20   
Ondříčkova 391/37 - garáže 21.10.2019 99 712,00 rozšíření kamerového systému 

Olšanská 2666/7 16.12.2019 54 329,00 Projektová dokumentace na dodávku a montáž klimatizace do 
kanceláří ve 2.NP 

Ostromečská 395/5 - č. 16 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.16   

Ostromečská 436/7 - č. 10 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.10   

Ostromečská 437/9 - č. 11 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.11   

Ostromečská 436/7 - č. 3 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.3   

Písecká 2341/20 - č. 28 31.12.2019 11 797,52 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.28  

Roháčova 244/48 - č. 2 31.12.2019 17 696,25 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.2  

Roháčova 244/48 - č. 5 31.12.2019 17 696,25 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.5  

Roháčova 265/36 - č. 10 31.12.2019 17 696,25 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.10  

Roháčova 266/38 - č. 14 31.12.2019 17 696,25 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.14  

Roháčova 266/38 - č. 3 31.12.2019 17 696,25 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.3  

Roháčova 273/40 - č. 11 31.12.2019 17 696,25 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.11  

Roháčova 294/30 - č. 15 31.12.2019 17 696,25 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.15  

Roháčova 297/34 - č. 7 31.12.2019 17 696,25 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.7  

Roháčova 297/34 - č. 9 31.12.2019 17 696,25 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.9  

Rokycanova 279/18 - č. 12 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.12   

Rokycanova 279/18 - č. 5 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.5   

Rokycanova 279/18 - č. 7 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.7  

Seifertova 353/69 - č. 5 31.12.2019 23 595,03 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.5  

Slezská 2138/114 - č. 101 29.11.2019 51 280,14 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Slezská 2138/114 - č. 102 29.11.2019 57 188,82 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Strážní 2390/6 - č. 5 15.11.2019 14 320,38 Dodávka a montáž výtahu-Čerpání FO SVJ 
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Sudoměřská 1636/35 - č. 1 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.1  

Sudoměřská 1636/35 - č. 10 31.12.2019 14 746,87 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.10  

Táboritská 15/22 - č. 2 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
2  

Táboritská 15/22 - č. 2 11.12.2019 419 425,53 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.2 

Táboritská 15/22 - č. 2 11.12.2019 62 913,83 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.2 

Táboritská 15/22 - č. 2 16.12.2019 12 577,96 Technický dozor k bytové jednotce č.2 

Táboritská 15/22 - č. 22 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
22  

Táboritská 15/22 - č. 22 11.12.2019 419 425,53 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.22 

Táboritská 15/22 - č. 22 11.12.2019 62 913,83 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.22 

Táboritská 15/22 - č. 22 16.12.2019 12 577,96 Technický dozor k bytové jednotce č.22 

Táboritská 15/22 - č. 29 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
29  

Táboritská 15/22 - č. 29 11.12.2019 419 425,53 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.29 

Táboritská 15/22 - č. 29 11.12.2019 62 913,83 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.29 

Táboritská 15/22 - č. 29 16.12.2019 12 577,96 Technický dozor k bytové jednotce č.29 

Táboritská 15/22 - č. 30 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
30  

Táboritská 15/22 - č. 30 11.12.2019 477 737,20 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.30 

Táboritská 15/22 - č. 30 11.12.2019 71 660,58 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.30 

Táboritská 15/22 - č. 30 16.12.2019 14 317,21 Technický dozor k bytové jednotce č.30 

Táboritská 16/24 - č. 27 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
27  

Táboritská 16/24 - č. 27 11.12.2019 418 080,53 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.27 

Táboritská 16/24 - č. 27 11.12.2019 62 712,08 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.27 

Táboritská 16/24 - č. 27 16.12.2019 12 534,83 Technický dozor k bytové jednotce č.27 

Táboritská 16/24 - č. 41 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
41  

Táboritská 16/24 - č. 41 11.12.2019 419 425,53 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.41 

Táboritská 16/24 - č. 41 11.12.2019 62 913,83 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.41 

Táboritská 16/24 - č. 41 16.12.2019 12 577,96 Technický dozor k bytové jednotce č.41 

Táboritská 16/24 - č. 56 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.56   

Táboritská 16/24 - č. 60 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
60  

Táboritská 16/24 - č. 60 11.12.2019 419 425,53 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.60 

Táboritská 16/24 - č. 60 11.12.2019 62 913,83 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.60 

Táboritská 16/24 - č. 60 16.12.2019 12 577,96 Technický dozor k bytové jednotce č.60 

Táboritská 16/24 - č. 67 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
67  

Táboritská 16/24 - č. 67 11.12.2019 498 487,74 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.67 

Táboritská 16/24 - č. 67 11.12.2019 74 773,16 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.67 

Táboritská 16/24 - č. 67 16.12.2019 14 949,81 Technický dozor k bytové jednotce č.67 

Táboritská 16/24 - č. 73 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
73  

Táboritská 16/24 - č. 73 11.12.2019 464 411,88 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.73 

Táboritská 16/24 - č. 73 11.12.2019 69 661,78 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.73 

Táboritská 16/24 - č. 73 16.12.2019 13 914,81 Technický dozor k bytové jednotce č.73 

Táboritská 16/24 - č. 78 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
78  

Táboritská 16/24 - č. 78 11.12.2019 420 771,13 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.78 

Táboritská 16/24 - č. 78 11.12.2019 63 115,67 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.78 
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Táboritská 16/24 - č. 78 16.12.2019 12 606,71 Technický dozor k bytové jednotce č.78 

Táboritská 16/24 - č. 9 31.12.2019 29 493,77 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky č. 
9  

Táboritská 16/24 - č. 9 11.12.2019 418 080,53 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.9 

Táboritská 16/24 - č. 9 11.12.2019 62 712,08 Rekonstrukce volné bytové jednotky č.9 

Táboritská 16/24 - č. 9 16.12.2019 12 534,83 Technický dozor k bytové jednotce č.9 

Táboritská 17/26 - č. 37 31.12.2019 29 493,79 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.37  

Táboritská 17/26 - č. 40 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.40   

Táboritská 17/26 - č. 46 31.12.2019 29 493,78 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.46  

Táboritská 17/26 - č. 64 31.12.2019 29 493,78 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.64  

Táboritská 17/26 - č. 70 31.12.2019 29 493,79 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.70  

Táboritská 17/26 - č. 71 31.12.2019 29 493,79 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.71  

Táboritská 17/26 - č. 75 31.12.2019 29 493,79 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.75  

Táboritská 17/26 - č. 8 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.8   

Táboritská 1781/38 - č. 10 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.10  

Táboritská 1781/38 - č. 5 31.12.2019 29 493,75 Projektová dokumentace na rekonstrukci volné bytové jednotky 
č.5   

U vinohradské nemocnice 
2256/4 - č. 1 

16.12.2019 57 177,33 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

U vinohradské nemocnice 
2256/4 - č. 101 

16.12.2019 45 714,24 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

U vinohradské nemocnice 
2256/4 - č. 102 

16.12.2019 45 299,91 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

U vinohradské nemocnice 
2256/4 - č. 20 

16.12.2019 58 558,42 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

U vinohradské nemocnice 
2256/4 - č. 23 

16.12.2019 63 530,37 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

U vinohradské nemocnice 
2256/4 - č. 26 

16.12.2019 73 059,92 Modernizace výtahu-Čerpání FO SVJ  

Vinohradská 1756 V/114 - č. 
106 

31.12.2019 177 870,00 Projektová dokumentace na výměnu výplní otvorů nebytových 
prostorů 1.NP   

Zelenky-Hajského 1826/1 - č. 
1 

08.11.2019 53 573,62 Dodávka a montáž výtahu-Čerpání FO SVJ  

Zelenky-Hajského 1826/1 - č. 
7 

08.11.2019 44 706,69 Dodávka a montáž výtahu-Čerpání FO SVJ 

Zelenky-Hajského 1826/1 - č. 
9 

08.11.2019 47 434,98 Dodávka a montáž výtahu-Čerpání FO SVJ 

Zelenky-Hajského 1826/1 - č. 
15 

08.11.2019 45 202,74 Dodávka a montáž výtahu-Čerpání FO SVJ 

Zelenky-Hajského 1826/1 - č. 
18 

08.11.2019 49 171,16 Dodávka a montáž výtahu-Čerpání FO SVJ 

CELKEM    18 959 779,39   
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STAV NA BĚŽNÉM ÚČTU  
 
Ke dni 31. 12. 2019 je stav na běžném účtu číslo 9021-2000781379/0800 vedený u České Spořitelny a.s. ve 
výši 681.923- Kč 
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ZÁVĚR 
 
Hospodaření v oblasti vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3, bylo roce 2019 na výnosové straně 
v přebytku. Výsledek hospodaření byl k 31. 12. 2019 lepší nežli plánovaný výsledek do konce roku. Tato 
skutečnost je způsobena tím, že technické zhodnocení majetku městské části, které vznikne při realizaci oprav, 
je přeúčtováno na jiné rozvahové účty a to z toho důvodu, že se navyšuje hodnota majetku městské části.  
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FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 

 

 

Městská část Praha 3 financovala své výdaje jak z rozpočtu městské části Praha 3, tak z rozpočtu 

hl. m. Prahy, státního rozpočtu a Evropské unie.  

 

Pokud městská část Praha 3 obdrží dotaci nebo naopak poskytne dotaci prostřednictvím svého 

rozpočtu, dochází po ukončení daného období u těchto dotací k tzv. finančnímu vypořádání.  

 

V rámci finančního vypořádání uvádíme: 

I. Finanční vypořádání městské části Praha 3 – přijaté dotační prostředky = jedná se o všechny 

transfery (dotace) v roce 2019, a to bez ohledu na to, zda jsou transfery (dotace) předmětem 

finančního vypořádání. Přehled odpovídá položce 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl. 

m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy.  

II. Finanční vypořádání městské části Praha 3 – poskytnuté prostředky = jedná se o poskytnuté 

finanční prostředky prostřednictvím peněžních účelových fondů zřízených městskou částí 

Praha 3.  
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I. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 – PŘIJATÉ DOTAČNÍ 

PROSTŘEDKY  

 

 

V rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 – přijaté dotační prostředky se předkládá:  

 

A) Přehled čerpání přijatých dotací v roce 2019 

Tento přehled obsahuje výčet dotací obdržených v roce 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. 

Prahy (tzn. dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a prostřednictvím Evropské unie).   

 

Tabulka obsahuje příjem těchto dotací, skutečné čerpání těchto dotací (výdaje) a jejich „finanční 

vypořádání“. 

 

Tabulka zahrnuje:  

 dotace ze státního rozpočtu: 

a) dotace podléhající finančnímu vypořádání: 

 žádost o dokrytí finančních prostředků = ve výši 1 100 151,20 Kč, jedná se o žádost 

na dokrytí skutečně realizovaných výdajů v souvislosti s výkonem státní správy 

(jednalo se o dotaci na sociálně-právní ochranu dětí, tj. ÚZ 000013011 a o dotaci 

na volby do Evropského parlamentu, tj. ÚZ 000098348), 

 

b) dotace nepodléhající finančnímu vypořádání: 

 souhrnný dotační vztah – tato dotace není účelová  

 dotace, které nejsou dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy předmětem finančního 

vypořádání, neboť se jedná o dotace víceleté a jejich zůstatky se každoročně převádějí 

do rozpočtu dalšího období (jednalo se o dotaci na výkon pěstounské péče, tj. ÚZ 

000013010), nebo jde o dotace, které se nevyúčtovávají (jednalo se o dotaci na 

pohřebné, tj. ÚZ 000000014), z tohoto důvodu je odvod v rámci finančního vypořádání 

v tabulce proškrtnut „x“, 

 

 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy: 

a) dotace podléhající finančnímu vypořádání: 

 odvod vyplývající z finančního vypořádání = ve výši 85 312,00 Kč, tyto vratky městská 

část Praha 3 odvede na základě pokynu Magistrátu hl. m. Prahy, tzn. po projednání 

návrhu finančního vypořádání za rok 2019 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2020),  

tyto vratky zahrnují:  
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a) dotace ÚZ 000000081, vratka ve výši = 71 212,00 Kč – jednalo se o dotaci 

na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,  

b) dotace ÚZ 000000108, vratka ve výši = 13 400,00 Kč – jednalo se o dotaci – 

Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka, 

c) dotace ÚZ 000000115, vratka ve výši = 700,00 Kč – jednalo se o dotaci na 

primární prevenci ve školách 

 odvod, resp. žádost o ponechání prostředků do rozpočtu roku 2020, požadavek ve výši 

= 4 936 898,00 Kč, městská část Praha 3 v rámci finančního vypořádání zažádala  

o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy 

v roce 2019 pro využití na stejný účel v roce 2020, jednalo se o dotaci – Revitalizace 

parku u Kněžské louky, ÚZ 000000084, žádost ve výši = 4 936 898,00 Kč, 

 doplatek místních poplatků = ve výši 222 686,21 Kč, tento doplatek, resp. vratku 

městská část Praha 3 odvede na základě pokynu Magistrátu hl. m. Prahy, tzn. po 

projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2019 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

(červen 2020), 

 

b) dotace nepodléhající finančnímu vypořádání: 

 dotace, které nejsou dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy předmětem finančního 

vypořádání, neboť se jedná o dotace víceleté a jejich zůstatky se každoročně převádějí 

do rozpočtu dalšího období, jednalo se o dotaci z výherních hracích přístrojů a TZ,  

tj. ÚZ 000000098, 

 souhrnný dotační vztah, resp. finanční vztah hl. m. Prahy k městským částem – tato 

dotace není účelová  

 finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018 = finanční vypořádání bylo 

realizováno prostřednictvím pol. 4137, nejedná se o účelové prostředky 

 daň z příjmů právnických osob (100 % podíl), nejedná se o účelové prostředky,  

 

 dotace prostřednictvím EU: 

Tyto dotace nejsou dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy předmětem finančního vypořádání, 

neboť se jedná o dotace víceleté a jejich zůstatky se každoročně převádějí do rozpočtu 

dalšího období (z tohoto důvodu je odvod v rámci finančního vypořádání v tabulce 

proškrtnut „x“), u těchto dotací mohou být v daném roce nižší příjmy než skutečně 

realizované výdaje. 
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B) Přehled čerpání ponechaných dotací z roku 2018 v roce 2019 (v Kč) 

Jedná se o účelové prostředky, které městská část Praha 3 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy 

v roce 2018 a zažádala o jejich ponechání pro využití na stejný účel v roce 2019. Tyto dotace 

byly zapojeny do rozpočtu roku 2019. 

 

Z finančního vypořádání vyplývá: 

 odvod finančních prostředků = ve výši 135 790,00 Kč, tuto vratku z dotace na Smart 

Cities – Smart Grid ve sportovním areálu Pražačka, městská část Praha 3 odvede na 

základě pokynu Magistrátu hl. m. Prahy, tzn. po projednání návrhu finančního 

vypořádání za rok 2019 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2020) 

 žádost o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků do roku 2020 ve výši 

6 993 900,00 Kč, jednalo se o tyto dotace: 

a) dotace ÚZ 000000090, žádost ve výši = 3 988 600,00 Kč – jednalo se o dotaci:  

- Smart Grid ve sportovním areálu Pražačka ve výši 3 988 600,00 Kč 

      – Smart Cities 

b) dotace ÚZ 000000118, žádost ve výši = 3 005 300,00 Kč – jednalo se  

o dotace:  

- Inteligentní formulářové rozhraní pro Prahu 3 ve výši 1 330 000,00 Kč 

– Smart Cities 

- Revitalizace parku Praha 3 – Smart Cities ve výši 968 700,00 Kč 

- Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem ve výši 706 600,00 Kč 

– Smart Cities 

V případě dotací ÚZ 000000118 Revitalizace parku Praha 3 – Smart Cities ve výši 968 700,00 Kč  

a Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart Cities ve výši 706 600,00 Kč požádala v roce 2019 

městská část Praha 3 o změnu charakteru nevyčerpaných částí dotací z neinvestičních na investiční 

a Zastupitelstvo hl. m. Prahy odsouhlasilo tuto změnu usnesením č. 13/2 ze dne 23. 1. 2020. 

 

 

C) Záznam z jednání o finančním vypořádání za rok 2019 

Jedná se o záznam finančního vypořádání, který byl projednán zástupci městské části Praha 3 

a zástupci za hl. m. Prahu dne 03.03.2020. 
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upravený 
rozpočet

skutečný příjem
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání

žádost o 
ponechání 

prostředků do 
roku 2020

Celkem 

ÚZ 000013010 - Pěstounská péče x 2 068 000,00 2 068 000,00 164 000,00 2 739 547,00 2 903 547,00 x x x x

ÚZ 000013011 - Sociálně-právní ochrana dětí x 7 249 500,00 7 249 500,00 x 7 854 078,00 7 854 078,00 x x x 604 578,00

ÚZ 000013015 - Výkon sociální práce x 2 346 300,00 2 346 269,00 x 2 346 269,00 2 346 269,00 x x x x

ÚZ 000013305 - Sociální služby x 26 113 000,00 26 113 000,00 x 26 113 000,00 26 113 000,00 x x x x

ÚZ 000014007 - Integrace cizinců x 584 000,00 583 990,00 x 583 990,00 583 990,00 x x x x

ÚZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti x 18 800,00 18 827,00 x 8 900,00 8 900,00 x x x x

ÚZ 000022009 -
EFEKT II - podpora úspor energie EKIS 
MČ Praha 3

x 80 000,00 80 000,00 64 160,00 15 840,00 80 000,00 x x x x

ÚZ 000033339 -
ZŠ Cimburkova -  projekt - Vzájemným 
poznáváním ke společnému soužití

x 141 000,00 141 000,00 x 141 000,00 141 000,00 x x x x

ÚZ 000098018 - Sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021 x 16 700,00 16 660,00 x 16 660,00 16 660,00 x x x x

ÚZ 000000014 - Pohřebné x 61 400,00 61 311,00 x 61 311,00 61 311,00 x x x x

ÚZ 000098348 - Volby do Evropského parlamentu x 1 863 700,00 1 863 680,00 x 2 359 253,20 2 359 253,20 x x x 495 573,20

x 40 542 400,00 40 542 237,00 228 160,00 42 239 848,20 42 468 008,20 x x x 1 100 151,20

ÚZ 000093566 - Obnova kina Aero 0081199000000 300 000,00 300 000,00 x 300 000,00 300 000,00 x x x x

x 300 000,00 300 000,00 x 300 000,00 300 000,00 x x x x

x 46 603 000,00 46 603 000,00 x x x x x x x

x 87 445 400,00 87 445 237,00 228 160,00 42 539 848,20 42 768 008,20 x x x 1 100 151,20

ÚZ 000000081 -
Integrační centrum  Zahrada v Praze 3 - 
provoz

x 5 000 000,00 5 000 000,00 x 5 000 000,00 5 000 000,00 x x x x

ÚZ 000000081 - Zvláštní odborná způsobilost x 300 000,00 300 000,00 x 228 788,00 228 788,00 71 212,00 x 71 212,00 x

ÚZ 000000081 -
Sociální služby, bezdomovectví, 
bezbariérovost

x 200 000,00 200 000,00 x 200 000,00 200 000,00 x x x x

ÚZ 000000081 -
Zajištění výuky matematiky metodou 
Abaku - ZŠ Jeseniova 96/2400 Praha 3

x 151 500,00 151 500,00 x 151 500,00 151 500,00 x x x x

ÚZ 000000081 - Oprava chodníku, ulice Koněvova x 2 700 000,00 2 700 000,00 x 2 700 000,00 2 700 000,00 x x x x

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Celkem dotace ze státního rozpočtu

Finanční vypořádání - odvod

Žádost o 
dokrytí 

finančních 
prostředků 

Dotace ze státního rozpočtu 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu celkem

Investiční dotace ze státního rozpočtu celkem

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - souhrnný vztah

A. Přehled čerpání přijatých dotací v roce 2019 (v Kč)

(Účelový znak), název dotace ORG

Příjmy Výdaje Finanční vypořádání

par. 6330/Pol. 4137
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání v 
průběhu roku 

(pol. 5347)

skutečné 
čerpání

CELKEM 
čerpání
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upravený 
rozpočet

skutečný příjem
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání

žádost o 
ponechání 

prostředků do 
roku 2020

Celkem 

Finanční vypořádání - odvod

Žádost o 
dokrytí 

finančních 
prostředků 

(Účelový znak), název dotace ORG

Příjmy Výdaje Finanční vypořádání

par. 6330/Pol. 4137
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání v 
průběhu roku 

(pol. 5347)

skutečné 
čerpání

CELKEM 
čerpání

ÚZ 000000081 -
Obnova stromořadí na území městské 
části Praha 3, ulice Na Vápence

x 1 068 000,00 x x 1 068 000,00 1 068 000,00 x x x x

ÚZ 000000081 -
Obnova uličního stromořadí v Praze 3, 
ulice v Domově

x 882 000,00 x x 882 000,00 882 000,00 x x x x

x 10 301 500,00 8 351 500,00 x 10 230 288,00 10 230 288,00 71 212,00 x 71 212,00 x

x x x x x x x x x x

ÚZ 000000096 - Posílení mzdových nákladů x 28 607 600,00 28 607 600,00 x 28 607 600,00 28 607 600,00 x x x x

x 28 607 600,00 28 607 600,00 x 28 607 600,00 28 607 600,00 x x x x

ÚZ 000000098 - Výherní hrací přístroje a THZ x 16 551 000,00 16 551 000,00 x 13 837 062,00 13 837 062,00 x x x x

x 16 551 000,00 16 551 000,00 x 13 837 062,00 13 837 062,00 x x x x

ÚZ 000000108 -
ZŠ Lupáčova - Systémová podpora výuky 
českého jazyka

x 29 100,00 29 140,00 x 15 740,00 15 740,00 13 400,00 x 13 400,00 x

x 29 100,00 29 140,00 x 15 740,00 15 740,00 13 400,00 x 13 400,00 x

ÚZ 000000115 - SARAP plavecký bazén x 500 000,00 500 000,00 x 500 000,00 500 000,00 x x x x

ÚZ 000000115 - Primární prevence x 136 700,00 136 700,00 x 136 000,00 136 000,00 700,00 x 700,00 x

ÚZ 000000115 -
Adiktologické služby - protidrogová 
prevence

x 100 000,00 100 000,00 x 100 000,00 100 000,00 x x x x

ÚZ 000000115 - Integrace cizinců x 70 000,00 70 000,00 x 70 000,00 70 000,00 x x x x

ÚZ 000000115 - Prevence kriminality x 212 000,00 212 000,00 x 212 000,00 212 000,00 x x x x

x 1 018 700,00 1 018 700,00 x 1 018 000,00 1 018 000,00 700,00 x 700,00 x

x 56 507 900,00 54 557 940,00 x 53 708 690,00 53 708 690,00 85 312,00 x 85 312,00 x

x x x x x x 222 686,21 x 222 686,21 x

x 241 295 000,00 241 295 000,00 x x x , x x x

x 3 113 900,00 3 113 900,91 x 3 113 900,91 3 113 900,91 x x x x

x 16 446 200,00 16 446 158,62 x x x x x x x

x x x x x x x x x x

ÚZ 000000084 -
Rekonstrukce předškolního zařízení 
Buková

80831 50 000 000,00 50 000 000,00 x 50 000 000,00 50 000 000,00 x x x x

ÚZ 000000084 - Revitalizace parku u Kněžské louky x 5 000 000,00 5 000 000,00 x 63 102,00 63 102,00 x 4 936 898,00 4 936 898,00 x

x 55 000 000,00 55 000 000,00 x 50 063 102,00 50 063 102,00 x 4 936 898,00 4 936 898,00 x

Doplatky místních poplatků

ÚZ 84 - investiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy celkem 

Finanční vypořádání za rok 2018

DPPO - daň z příjmů právnických osob

ÚZ 12 - investiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

Neinvestiční dotace z hl. m. Prahy - souhrnný vztah

ÚZ 98 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

ÚZ 108 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem

ÚZ 115 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

ÚZ 81 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem

ÚZ 91 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem

ÚZ 96 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

str. 180

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



upravený 
rozpočet

skutečný příjem
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání

žádost o 
ponechání 

prostředků do 
roku 2020

Celkem 

Finanční vypořádání - odvod

Žádost o 
dokrytí 

finančních 
prostředků 

(Účelový znak), název dotace ORG

Příjmy Výdaje Finanční vypořádání

par. 6330/Pol. 4137
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání v 
průběhu roku 

(pol. 5347)

skutečné 
čerpání

CELKEM 
čerpání

x 55 000 000,00 55 000 000,00 x 50 063 102,00 50 063 102,00 x 4 936 898,00 4 936 898,00 x

x 372 363 000,00 370 412 999,53 x 106 885 692,91 106 885 692,91 307 998,21 4 936 898,00 5 244 896,21 x

ÚZ 000013013 - EU-rozvoj terénní sociální práce 15307 1 809 200,00 1 809 158,61 x x x x x x x

x 1 809 200,00 1 809 158,61 x x x x x x x

ÚZ xxxx17050/104 -
Začleňování a podpora dětí s OMJ v MŠ 
Praha 3

2661508000000 1 169 800,00 1 169 811,00 x 322 627,60 322 627,60 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - ZŠ Cimburkova - Žižkovská školička I.  2380638000000 2 255 300,00 1 073 880,00 x 1 073 880,00 1 073 880,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - ZŠ Cimburkova - Žižkovská školička II. 2380639000000 1 631 100,00 1 073 880,00 x 1 073 880,00 1 073 880,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - Komunitní centrum Žižkov 2310200000000 2 081 900,00 1 904 307,44 871 053,59 x 871 053,59 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 -
MŠ Praha 3 Na Vrcholu - Kamarádi z velké 
dálky

2451162000000 240 000,00 235 506,00 x 235 506,00 235 506,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 -
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad - Šablony OP 
PPR

2451256000000 428 600,00 426 351,00 x 1 065 851,00 1 065 851,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - Komunitní centrum Žižkov II. 2510768000000 5 108 100,00 1 702 680,25 x 1 157 758,99 1 157 758,99 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 -
ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400, investice 
do odborných učeben

2540972000000 747 400,00 747 388,80 x 747 388,80 747 388,80 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 -
ZŠ a MŠ Chelčického, 43/2614 - Výzva 
č.49

2661473000000 1 703 400,00 1 703 000,00 x 1 703 000,00 1 703 000,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 -
ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 - Šablony 
OP PPR

2661485000000 1 131 000,00 1 131 000,00 x 1 131 000,00 1 131 000,00 x x x x

ÚZ xxxx17050/104 - ZŠ Cimburkova - Spolu to zvládneme 2661404000000 352 000,00 186 722,00 x 186 722,00 186 722,00 x x x x

x 16 848 600,00 11 354 526,49 871 053,59 8 697 614,39 9 568 667,98 x x x x

ÚZ xxxx17985/105 -
Bezbariérové řešení ZŠ a MŠ Chelčického -
výstavba výtahu

2360512000000 500 000,00 500 000,00 x 500 000,00 500 000,00 x x x x

ÚZ xxxx17985/105 -
ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400, investice 
do odborných učeben

2540972000000 1 282 900,00 267 741,00 x 267 741,00 267 741,00 x x x x

x 1 782 900,00 767 741,00 x 767 741,00 767 741,00 x x x x

x 18 631 500,00 12 122 267,49 871 053,59 9 465 355,39 10 336 408,98 x x x x

ÚZ xxxx33063 - Šablony MŠ Na Balkáně 74 0015032000000 549 300,00 549 313,00 x 549 313,00 549 313,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 - Šablony II MŠ Jeseniova 98 0015023000000 547 600,00 547 575,00 x 547 575,00 547 575,00 x x x x

Celkem Operační program zaměstnanost

Operační program Praha - Pól růstu - neinvestiční celkem

Operační program Praha - Pól růstu - investiční celkem

Celkem Operační program Praha - Pól růstu

Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy celkem

Celkem dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 

Dotace prostřednictvím EU
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upravený 
rozpočet

skutečný příjem
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání

žádost o 
ponechání 

prostředků do 
roku 2020

Celkem 

Finanční vypořádání - odvod

Žádost o 
dokrytí 

finančních 
prostředků 

(Účelový znak), název dotace ORG

Příjmy Výdaje Finanční vypořádání

par. 6330/Pol. 4137
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání v 
průběhu roku 

(pol. 5347)

skutečné 
čerpání

CELKEM 
čerpání

x 1 096 900,00 1 096 888,00 x 1 096 888,00 1 096 888,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 - Šablony ZŠ Lupáčova 0015131000000 2 220 900,00 2 220 899,00 x 2 220 899,00 2 220 899,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 -
Šablony ZŠ, Praha 3, nám. Jiřího z 
Poděbrad 7,8/1685

0015113000000 2 011 600,00 2 011 591,00 x 2 011 591,00 2 011 591,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 - Šablony ZŠ Cimburkova 600/18 0015065000000 794 900,00 794 903,00 x 794 903,00 794 903,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 - Šablony ZŚ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 0015121000000 2 184 500,00 2 184 504,00 x 2 184 504,00 2 184 504,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 - Šablony II ZŠ Chmelnice 0015024000000 931 300,00 931 290,00 x 931 290,00 931 290,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 - Šablony II ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta 0015176000000 1 307 200,00 1 307 168,00 x 1 307 168,00 1 307 168,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 - Šablony II MŠ Milíčův dům 0015146000000 468 700,00 468 672,00 x 468 672,00 468 672,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 - Šablony II ZŠ Jeseniova 0015147000000 2 102 300,00 2 102 269,00 x 2 102 269,00 2 102 269,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 -
První stupeň základních škol (ZŠ a MŠ 
Jarov)

0015246000000 527 600,00 527 612,00 x 527 612,00 527 612,00 x x x x

ÚZ xxxx33063 - Šablony ZŚ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 0015247000000 748 000,00 747 994,00 x 747 994,00 747 994,00 x x x x

x 13 297 000,00 13 296 902,00 x 13 296 902,00 13 296 902,00 x x x x

x 14 393 900,00 14 393 790,00 x 14 393 790,00 14 393 790,00 x x x x

x 33 051 700,00 27 557 475,10 871 053,59 23 091 404,39 23 962 457,98 x x x x

x 1 782 900,00 767 741,00 x 767 741,00 767 741,00 x x x x

x 34 834 600,00 28 325 216,10 871 053,59 23 859 145,39 24 730 198,98 x x x x

x 494 643 000,00 486 183 452,63 1 099 213,59 173 284 686,50 174 383 900,09 307 998,21 4 936 898,00 5 244 896,21 1 100 151,20Dotace v roce 2019 celkem 

OPVVV - mateřské školy - celkem 

OPVVV - základní školy - celkem 

Celkem Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Neinvestiční dotace prostřednictvím EU celkem 

Investiční dotace prostřednictvím EU celkem 

Celkem dotace prostřednictvím EU
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upravený 
rozpočet

skutečně 
ponecháno na 

r. 2019

odvod v 
rámci 

finančního 
vypořádání

žádost o 
ponechání 

prostředků do 
roku 2020

Celkem 

ÚZ 000000090 -
Bytové domy Ondříčkova 31-35 (rez. 2018) 
(ORG 80747)

12 071 500,00 12 071 499,74 x 12 071 499,74 12 071 499,74 x x x x

ÚZ 000000090 -
Rekonstrukce uvolněných bytů v domech 
svěřených Městské části Praha 3 (ORG 80834)

24 465 700,00 24 465 710,93 x 24 465 710,93 24 465 710,93 x x x x

ÚZ 000000090 -
Smart Cities - Smart grid ve sportovním areálu 
Pražačka (ORG 80868)

4 400 000,00 4 400 000,00 x 411 400,00 411 400,00 x 3 988 600,00 3 988 600,00 x

ÚZ 000000090 -
Revitalizace parku Praha 3 - Smart Cities (ORG 
80725)

604 800,00 604 800,00 x 604 800,00 604 800,00 x x x x

ÚZ 000000090 -
Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem - Smart 
Cities (ORG 80726)

77 800,00 77 845,00 x 77 845,00 77 845,00 x x x x

41 619 800,00 41 619 855,67 x 37 631 255,67 37 631 255,67 x 3 988 600,00 3 988 600,00 x

41 619 800,00 41 619 855,67 x 37 631 255,67 37 631 255,67 x 3 988 600,00 3 988 600,00 x

ÚZ 000000118 -
Smart Cities - Inteligentní formulářové rozhraní pro 
Prahu 3 (neinv.) (ORG 80874)

1 330 000,00 1 330 000,00 x x x x 1 330 000,00 1 330 000,00 x

ÚZ 000000118 - Smart Cities - Smart grid ve sportovním areálu 
Pražačka (neinv.) (ORG 80868)

135 800,00 135 790,00 x x x 135 790,00 x 135 790,00 x

ÚZ 000000118 - Revitalizace parku Praha 3 - Smart Cities (neinv.) 
(ORG 80725)

968 700,00 968 700,00 x x x x 968 700,00 968 700,00 x

ÚZ 000000118 - Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem - Smart Cities 
(neinv.) (ORG 80726)

706 600,00 706 600,00 x x x x 706 600,00 706 600,00 x

ÚZ 000000118 -
C) Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy 
přístupnosti a bezbariérovosti na území MČ

100 000,00 100 000,00 x 100 000,00 100 000,00 x x x x

3 241 100,00 3 241 090,00 x 100 000,00 100 000,00 x 3 005 300,00 3 005 300,00 x

3 241 100,00 3 241 090,00 x 100 000,00 100 000,00 135 790,00 3 005 300,00 3 141 090,00 x

44 860 900,00 44 860 945,67 x 37 731 255,67 37 731 255,67 135 790,00 6 993 900,00 7 129 690,00 xCelkem dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 

Žádost o 
dokrytí 

finančních 
prostředků 

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

ÚZ 90 - investiční dotace z rozpočtu HMP celkem

Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy celkem 

ÚZ 118 - neinvestiční dotace z rozpočtu HMP celkem 

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy celkem

B. Přehled čerpání ponechaných dotací z roku 2018 v roce 2019 (v Kč)

(Účelový znak), název dotace 

Příjmy Výdaje Finanční vypořádání

Pol. 8115
odvod v rámci 

finančního 
vypořádání v 
průběhu roku 

(pol. 5347)

skutečné 
čerpání

CELKEM 
čerpání

Finanční vypořádání - odvod
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C. Záznam z jednání o finančním vypořádání za rok 2019 

 
 
 

Z á p i s 
 

z jednání o finančním vypořádání za rok 2019 
městské části Praha - 3 dne 3. 3. 2020 

 
Jednání se zúčastnili: 
za městskou část: 
Jiří Ptáček, starosta MČ Praha 3 
Ing. Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu 
 
Za hl. m. Prahu: 
 
Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy 
Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku  
Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí 
 
 
 
Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2019. 
Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se 
stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších 
rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2019 vydaným 
odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 36614/2020 ze dne 9. 1. 2020. 
 
Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně 
prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. 
 
Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části 
ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a 
ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2019: 
 
Městská část Praha 3 
 
1. odvede v rámci finančního vypořádání celkem    12 374 586,21 Kč 

z toho: 
 
     a) do státního rozpočtu celkem  0,00 Kč 
 
     b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem 12 374 586,21 Kč 

-  vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 
2019  

 
5 022 210,00 Kč 

 

- vratky účel.prostř. r. 2017 a 2018, u nichž je 
vyúčtování stanoveno na r. 2019 

 
7 129 690,00 Kč 

 

-  doplatky podílu místních poplatků 222 686,21 Kč  
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2. obdrží při fin. vypořádání celkem        495 573,20 Kč 

 
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem        495 573,20 Kč 
 

- dokrytí vynaložených nákladů na volby do EP  
(ÚZ 98348) 
 

495 573,20 Kč  

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem          0,00 Kč 
 
Zástupci MČ žádají, aby Ministerstvu práce a sociálních věcí byl předložen požadavek na 
dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskytnuté 
dotaci na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 2019. 
 
Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP 
a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků 
poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019, případně v předchozích letech, pro 
využití na stejný účel v roce 2020: 

 
Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2018 popř. v předchozích letech 
 

Název akce ORG 
Ponecháno na 
rok 2019 v Kč 

Požadavek na 
ponechání v Kč 

Smart Cities – Smart grid ve sportovním areálu 
Pražačka 

80868 4 400 000,00 3 988 600,00 

Smart Cities – Inteligentní formulářové rozhraní 
pro Prahu 3 (neinv.) 

80874 1 330 000,00 1 330 000,00 

Revitalizace parku Praha 3 – Smart Cities 80725 968 700,00 968 700,00 
Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart 
Cities 

80726 706 600,00 706 600,00 

Celkem  7 405 300,00 6 993 900,00 
 
 
Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2019 
 

Název akce ORG 
Poskytnuto v 

Kč 
Požadavek na 

ponechání v Kč 
Revitalizace parku u Kněžské louky (rez. 2019) 81050 5 000 000,00 4 936 898,00 
 
 
V návaznosti na dopis čj. MHMP 36614/2020 ze dne 9. 1. 2020 byly vratky vyplývající 
z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 
2019 převedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2020.  
 
Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2019 bude městským 
částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2019 
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2020) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se 
státním rozpočtem. 
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Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů 
provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním 
vypořádání.  
 
 
 
 
 
              Zástupce městské části:                                         Zástupce HLMP:                                 
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II. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 – POSKYTNUTÉ 

PROSTŘEDKY  

 

 

V rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 – poskytnuté prostředky se předkládá:  

A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí z peněžních fondů MČ 

Praha 3 za rok 2019 (v Kč) 

 finanční vypořádání Dotačního fondu MČ Praha 3, 

 finanční vypořádání Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, z něhož 

městská část Praha 3 poskytuje návratné finanční výpomoci, 

 

B. Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019 
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12 430 000,00

0,00

12 430 000,00

-19 093,00

12 410 907,00

Par. Pol. Podpořená organizace Stručný popis využití
Poskytnuto 

celkem 
Odvedeno v r. 

2019
K odvodu pro 

rok 2020

6409 5225
Společenství vlastníků 

jednotek domu Kališnická č.p. 
2889, Praha 3

Kultivace domu a jeho okolí - Kališnická 
2889, Praha 3 - Žižkov

45 000,00 0,00 3 093,00

3745 5223 Židovská obec v Praze
Revitalizace a parkové úpravy veřejného 
prostoru Starého židovského hřbitova na 

Žižkově - projekt
16 000,00 0,00 16 000,00

61 000,00 0,00 19 093,00

Finanční vypořádání - odvod do rozpočtu MČ Praha 3 (v r. 2020)

Celkem využito finančních prostředků z Dotačního fondu MČ Praha 3 v r. 2019 po 
zohlednění finančního vypořádání

Finanční prostředky poskytnuté z Dotačního fondu MČ Praha 3 celkem 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých z Dotačního fondu MČ Praha 3

A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí z peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2019 (v Kč)

Skutečné čerpání Dotačního fondu MČ Praha 3 v r. 2019 po zohlednění finančního 
vypořádání

Finanční vypořádání - odvod do rozpočtu MČ Praha 3 (v r. 2019)

Dotační fond MČ Praha 3
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8 984 307,05

4 854 122,65

306 783,50

306 783,50

0,00

PAR POL Podpořená organizace Stručný popis využití
Poskytnuto 

celkem 
Splaceno v r. 

2019

Splátky v 
následující 

letech

6409 5624
Společenství vlastníků 

Strážní 6
výměna stávajícího osobního výtahu 499 000,00 31 187,50 467 812,50

6409 5624
Společenství pro dům Pod 

Lipami 2662, Praha 3
oprava podlah lodžií 499 000,00 31 187,50 467 812,50

6409 6424
Společenství vlastníků 

jednotek domu 
Sudoměřská 814, Praha 3

zateplení a oprava dvorní fasády, včetně 
klempířských prací

477 486,20 31 187,50 446 298,70

6409 5624
Společenství vlastníků 

domu čp. 1281, Praha 3, 
Žižkov

oprava dvorní fasády, jejího nátěru, výměna 
klempířských prvků a oprava balkonů dvorní 
fasády

499 000,00 31 187,50 467 812,50

6409 5624
Společenství vlastníků 

domu čp. 1418, Praha 3, 
Žižkov

výměna stávajícího osobního výtahu 499 000,00 31 187,50 467 812,50

6409 5624
Společenství vlastníků 

Malešická 25
rekonstrukce společných silnoproudých a 
slaboproudých elektrorozvodů

499 000,00 31 187,50 467 812,50

6409 5613
Bytové družstvo Koněvova 

160 Praha 3
výměna stávajícího osobního výtahu 499 000,00 31 187,50 467 812,50

6409 5613 Bytové družstvo Návrat
rekonstrukce podlah na spol. chodbách, 
sklepních kójí, a stávajícího osob. výtahu

499 000,00 31 187,50 467 812,50

6409 5612 Denis Timár rekonstrukce a výměna stoupaček plynu 417 536,00 26 096,00 391 440,00

6409 6422
Společný vnitroblok 

Baranova-Sudoměřská z.s.
rekonstrukce a úpravy vnitrobloku 466 100,45 31 187,50 434 912,95

4 854 122,65 306 783,50 4 547 339,15Finanční vypořádání organizací s MČ Praha 3 - celkem 

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3

Pohledávky za poskytnuté vratné finanční částky, návratné finanční výpomoci k 
31.12.2019

Návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2019 celkem 

Předepsané splátky z poskytnutých návratných finančních výpomocí v roce 2019

Přijaté splátky v roce 2018 z návratných finančních výpomocí roku 2019

Finanční vypořádání splátek z poskytnutých návratných finančních výpomocí v roce 
2019
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PAR POL Organizace Název projektu / účel Částka v Kč

3419 5222 Box club Žižkov, z.s.
Příspěvek na provoz a nájem tělovýchovného 
zařízení Box Club Žižkov / celoroční nájem tělocvičny

40 000,00         

3419 5222 Boxing club Rebel z.s.
Podpora na provoz spolku BC Rebel / částečné 
pokrytí nájmu

34 000,00         

3419 5222 Boxing club Rebel z.s.

Zkvalitnění vybavení a nové pomůcky pro 
REBELÁTKA / materiální vybavení pro mladé 
sportovce (totemové boxovací pytle, chrániče těla, 
dětské helmy)

16 000,00         

3421 5222 Buči z.s.

Turistický oddíl mládeže ze sociálně slabých rodin / 
nákup sportovního vybavení (obuv, dresy pro dětské 
členy i lektory), náklady na technické a IT 
zabezpečení nově vytvořené geohry, osobní náklady 
na vedoucí turistických akcí, režijní náklady akcí 
(dopravné)

5 000,00           

3419 5222 Club Sport Vítkov, z.s.

Beachvolejbal pro každého / osobní náklady 
(kvalifikovaní trenéři a zdravotní dozor), částečné 
pokrytí provozních nákladů v zimních měsících 
spojených s chodem haly (vytápění a osvětlení 
haly), ceny pro účastníky

30 000,00         

3419 5222 Club Sport Vítkov, z.s.
Pohyb hrou / energie (provoz haly), osobní náklady 
na kvalifikované trenéry, tréninkové a soutěžní 
vybavení (dresy,míče)

20 000,00         

3421 5222 Club Sport Vítkov, z.s.

Příměstské tábory 2018 (jaro-léto-podzim) / odměny 
pro kvalifikované trenéry, zdravotní dozor, 
stravování 4x denně, pitný režim, ceny do soutěží, 
propagace a fotodokumentacie vytápění haly

130 000,00       

3419 5222
ČESKÝ SVAZ 
BIATLONU, Klub biatlonu 
Kapslovna

Žižkovská stuha 2019 - kvalifikační závod Českého 
poháru biatlonu / nákup zařízení a materiálu pro 
přípravu sportoviště, montáž dočasných stojanů na 
130 zbraní, příprava vzduchovkové a malorážkové 
střelnice, zázemí pro sportovce, nákup věcných cen 
pro vítěze v každé kategorii, značení tratí a 
občerstvení pro závodníky

15 000,00         

3419 5222
ČESKÝ SVAZ 
BIATLONU, Klub biatlonu 
Kapslovna

Biatlon na Žižkově - sportem za zdravím, zážitky a 
novými kamarády už od roku 1976 / provozní 
náklady sportoviště a střelnice (energie), sportovní 
vybavení, opravy a technická údržba sportoviště, 
náklady na správce podle zák. o zbarních

35 000,00         

3419 5222 Cheer Academy, z.s.
Cheer Academy, z.s. / nákup gymnastických 
pomůcek, odpruženého koberce, pomů (třásně), 
kostýmů, sportovní obuvi, náklady na soustředění

50 000,00         

3419 5222 JULIUS, z.s.
Komunitní centrum tělovýchovy a turistiky - 
příspěvek na nájem tělocvičny / celoroční nájem 
tělocvičny

15 000,00         

3421 5222
Junák - český skaut, 4. 
přístav Jana Nerudy 
Praha, z. s.

Lakrosový kroužek při 4. přístavu / doprava a 
cestovné na výjezdové akce, nákup sportovního 
vybavení a pronájem tělocvičny na zimní přípravu

16 000,00         

Dotační fond (UZ 98)

B. Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za rok 2019

Z Dotačního fondu MČ Praha 3 byly v roce 2019 poskytnuty dotace z rozpočtu městské části Praha 3. Část 
těchto finančních prostředků byla pokryta z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních 
hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

Prostředky účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy jsou označeny ÚZ 98 a vlastní prostředky jsou označeny
ÚZ 410.
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3419 5222
Klub národní házené 
Spoje Praha, z. s.

Pronájmy KNH Spoje Praha v roce 2019 / nájemné 
za sportoviště

25 000,00         

3419 5222
Klub národní házené 
Spoje Praha, z. s.

Mládež KNH Spoje Praha v roce 2019 / sportovní 
náčiní a tréninkové oblečení, pronájem sportoviště, 
odměny pro vítěze, materiál pro přípravu dětského 
dne, výroba textilu pro turnaj v miniházené, platba 
rozhodčím, trenéři mládeže (DPP), sportovní náčiní 
pro trenéry, školení trenérů,  doprava na utkání, 
startovné na turnajích mládeže během roku,  
soustředění mládeže (ubytování, stravování, vstupy 
(vleky), výroba sportovních triček či dalšího textilu)

25 000,00         

3419 5222
Kriketová Akademie ČR, 
z.s.

Rodinný den s kriketem 2019 / propagace sportu, 
zajištění a organizaci akce, pronájem fotbalového 
hřiště, zdravotník, trenéři, organizátoři a moderátoři, 
fotograf, malé občerstvení pro soutěžící, medaile a 
trofeje pro vítěze

30 000,00         

3419 5222
Kriketová Akademie ČR, 
z.s.

Turnaj o pohár Kriketové Akademie / propagace 
sportu, zajištění a organizace turnaje, nájem 
sportovní haly, OON (zdravotník zotavovacích akcí, 
trenéři, organizátoři a moderátoři), medaile a trofeje, 
pití pro účastníky

10 000,00         

3419 5222 Kutil gym box club fitness
Příspěvek na provoz Kutil Gym / energie na 
celoroční provoz tělocvičny,
boxerny, toalet i sprch

100 000,00       

3419 5222 Kutil gym box club fitness

Podpora dětí a mládeže Kutil gym / zajištění 
soustředění (profesionální trenéři, ubytování, 
stravování, pronájem sportovišť a potravinové 
doplňky

30 000,00         

3421 5222 LUDUS MAGNUS, z.s.

Sportovní kroužky při školách Prahy 3 / odměny a 
vzdělání kvalifikovaných trenérů a instruktorů, 
materiální vybavení, pronájmy sportovišť, 
organizační zajištění a propagace projektu

15 000,00         

3419 5222 OLYMP FLORBAL, z.s.

Podpora celoroční činnosti sportovního klubu 
OLYMP FLORBAL pro děti a mládež z MČ Praha 3 / 
pronájem tělocvičen a hal, tréninkové a florbalové 
vybavení, startovné na soutěžích, příspěvek na 
ubytování na soustředění

20 000,00         

3421 5222
Orel jednota Praha - 
Balkán

Sportovní kempy pro děti a mládež / částečná 
úhrada nákladů jako nájem sportovního zařízení, 
materiální zajištění soustředění, stravné pro 
účastníky a organizační zajištění akcí

50 000,00         

3419 5222 OSVĚTA z.s.

Pohybové centrum pro děti se zrakovým a 
kombinovaným postižením Prahy 3 / pronájem 
pohybového centra, vybavení a materiál na ušití 
speciálních pomůcek pro zrakově postižené děti, 
propagace projektu, mzdy a zákonné odvody ke 
mzdám koordinátorky projektu, instruktorů 
pohybového centra, švadleny, propagaci projektu, 
další služby projektu (práce elektrikáře, právní 
služby, vedení účetnictví, fundraising)

46 000,00         

3419 5222 Prague Games Club z.s.

PRAGUE GAMES -16. ročník mezinárodního 
florbalového turnaje pro děti a mládež / pronájem 
sportovišt, zajištění doprovodných aktivit 
účastníkům (volné vstupy), propagace turnaje, 
zajištění doprovodného programu

10 000,00         
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3419 5222
Prague Handball Club, z. 
s.

Prague Handball Cup / platba nájmu sportovní haly 
Třebešín,
platba technického a zdravotního zabezpečení 
turnaje

10 000,00         

3419 5222 Raft klub STAN z.s.

sportovní příprava  oddílu Raft klub Stan / pronájem 
tělocvičných prostor
pronájem hodin na slalomové dráze
trenérské služby

10 000,00         

3419 5222 Raptor Dojang, z.s. Olympijský sport Taekwondo WT / nájem tělocvičny 20 000,00         

3421 5222
spolek Kung - Fu škola 
Petry Lorenzové

Podpora výjezdů / úhrada cest a ubytování 20 000,00         

3421 5222
spolek Kung - Fu škola 
Petry Lorenzové

Letní soustředění / úhrada ubytování a stravy 20 000,00         

3419 5222
Sportovní klub FC Bučis 
Team, z.s.

Pronájem haly SH VŠE, Na Třebešíně 3215/1, 
Praha 3 pro zajištění celoročního provozu 
Sportovního klubu FC Bučis Team / pronájem 
sportovišť

43 000,00         

3419 5222
Sportovní klub ZŠ 
Jeseniova, z.s.

Jarní běhy mimo dráhu / technické a organizační 
zajištění závodů, ceny pro účastníky 20 000,00         

3419 5222
Sportovní klub ZŠ 
Jeseniova, z.s.

Soutěžní pohár "JESKY" pro přípravky a žactvo / 
technické a organizační zajištění závodů, ceny pro 
účastníky

20 000,00         

3419 5222
Sportovní klub ZŠ 
Jeseniova, z.s.

Doprava na závody a soustředění / doprava na 
soustředění, doprava na mistrovské soutěže

70 000,00         

3419 5222
Sportovní klub ZŠ 
Jeseniova, z.s.

Prázdninové léto s  "JESKOU" / zajištění programu 
mimo hřiště ZŠ Jeseniova

45 000,00         

3419 5222
Sportovní klub ZŠ 
Jeseniova, z.s.

Mámo, táto zkus to taky !!! / technické a organizační 
zajištění závodu, ceny pro účastníky

15 000,00         

3419 5222
Sportovní klub ZŠ 
Jeseniova, z.s.

Děti dětem / organizační a technické zabezpečení 
závodu, odměny účastníků

7 000,00           

3419 5222
Sportovní klub ZŠ 
Jeseniova, z.s.

Adventní soutěžení / technické a organizační 
zajištění akcí, odměny účastníků

5 000,00           

3419 5222
Sportovní klub ZŠ 
Jeseniova, z.s.

Oprava ochranné sítě vrhačská klec / nákup a 
montáž ochranné sítě

15 000,00         

3419 5222
Sportovní klub ZŠ 
Jeseniova, z.s.

Trenérský seminář / zajištění lektorů, úhrada 
ubytování účastníků semináře, náklady na výrobu 
sborníku

13 000,00         

3419 5222
Sportovní klub ZŠ 
Jeseniova, z.s.

Halový pohár "JESKY" / organizační a technické 
zabezpečení závodu

50 000,00         

3419 5222
Sportovní klub Žižkov 
Praha z.s.

SK Žižkov Praha - hokej / pronájem hracích ploch 
pro treninky spojené s náborem mladých hokejistů a 
zápasy

20 000,00         

3419 5222
Tělocvičná jednota Sokol 
Kampa

Soutěže v gymnastických sportech / nájem, 
technické zabezpečení (rozhodčí, lékař, ozvučení 
akce, moderátor, dobrovolníci při stavbě nářadí a 
úklidu tělocvičen apod.), medaile, poháry a ceny

10 000,00         

3419 5222
Tělocvičná jednota Sokol 
Kampa

Podpora mladých sportovců T.J. Sokol Kampa / 
ocenění a vzdělávání trenérů, účast na soutěžích 
(startovné, cestovné, apod.) a účast na výjezdech a 
soustředěních (pobyt, cesty, práce trenérů apod.), 
pronájem tréninkových hodin

10 000,00         

3419 5222
Tělocvičná jednota Sokol 
Žižkov I

Udržení celoročního provozu sokolovny v hlavní 
budově TJ / spotřeba elektrické energie, plynu, 
vodného-stočného, úklidových služeb, drobná 
údržba sokolovny (památkově chráněny objekt)

130 000,00       
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3419 5222
Tělocvičná jednota Sokol 
Žižkov I

Podpora cílené a systémové práce  cvičitelů oddílu 
sokolské všestrannosti / odměny (DPP) pro 
cvičitelky, nákup cd přehrávače a míčků

20 000,00         

3419 5222
Tělocvičná jednota Sokol 
Žižkov I

Podpora cílené a systémové práce trenérů, výjezdy, 
soustředění a závody (mistrovské soutěže) - oddíl 
trampolín / částečná úhrada letního tábora 
(ubytování, stravování, přeprava trampolín, žíněnek 
a kol, cestovní náhrady, pitný režim), částečná 
úhrada odměn trenérům, výjezdy na soutěže 
(startovné, ubytování, cestovní náhrady 

35 000,00         

3419 5222
Tělocvičná jednota Sokol 
Žižkov I

Oddíl basketbalu - výjezdy, soustředění, mistrovské 
soutěže, přípravná utkání a turnaje, podpora cílené 
a systémové práce trenérů mládežnických družstev / 
sportovní vybavení, (DPP) trenérům, náhrady a 
odměna rozhodčím, startovné, cestovné, startovné 
mládeže na sezonu, svazové licenční poplatky, letní 
výcvikové tábory (ubytování, stravování, nájem 
sportoviště, odměna pro trenéry)

75 000,00         

3419 5222
Tělocvičná jednota Sokol 
Žižkov II.

Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol 
Žižkov / úhrada provozních nákladů, spotřeby 
energií, nákup služeb

140 000,00       

3419 5222
Tělocvičná jednota Sokol 
Žižkov II.

Letní soustředění oddílu judo / realizace soustředění 
(ubytování a cestovné trenérů), úhrada 
účastnického poplatku za sociálně znevýhodněné 
děti

100 000,00       

3419 5222 TJ Slavia Žižkov, spolek
TJ Slavia Žižkov - zimní příprava / část nákladů 
pronájmu telocvičny pro účely zimní přípravy jednoty

5 000,00           

3419 5222 TJ Zora Praha z.s.

Otevřené turnaje 2019 - TJ Zora Praha z.s. / 
pronájm prostor, přeprava sportovního náčiní,  
technické zabezpečení a rozhodčí, medaile/diplomy 
a poháry,  malé občerstvení  pro účastníky, drobné 
materiálové vybavení

25 000,00         

3419 5222 Viktorka Žižkov, z.s.

Příspěvek na činnost trenérů mládeže, soustředění 
a dopravu k utkáním / odměna za činnost trenérů 
mládeže, částečná úhrada nákladů na soustředění 
dětí a doprava k utkáním

130 000,00       

3419 5222 Viktorka Žižkov, z.s.

Příspěvek na provoz a pronájmy tělovýchovných 
zařízení na Praze 3 / pronájmy sportovišť, úhrada 
provozních nákladů spojených s údržbou sportovišť 
a úhrada energií

130 000,00       

3419 5222 Vodní sporty Pražačka
Vodní sporty Pražačka 2019 / pronájem a provoz 
krytého bazénu Pražačka

20 000,00         

2 000 000,00    CELKEM - dotační fond UZ 98
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3419 5222 "FlowSchool"
Příspěvek na nájem / nájem prostor, drobné 
udržovací úpravy

65 000,00            

3419 5222 "FlowSchool"
Cvičení s tělesně postiženými sportovci / 
mzdy trenérovi na individuální cvičení s 
handicapovanými

35 000,00            

3419 5222 "FlowSchool"
Zdravotní cvičení a funkční trénink pro 
seniory / doplatek vstupného na zdravotní a 
funkční trénink pro seniory

50 000,00            

3319 5222 "INFO-DRÁČEK, z.s."

Asie vzdálená a blízká / materiální a 
technické zabezpečení, honoráře, mediální 
kampaň, personální náklady, nemateriálové 
výdaje

1 000,00              

3421 5222 "INFO-DRÁČEK, z.s."

Veselý týden s Dráčkem / osobní náklady, 
pronájem prostoru, materiál pro přípravu 
projektu, stravné, pitný režim,  odměny pro 
děti, knížky, hračky, sportovní potřeby, 
grafické práce

44 000,00            

3311 5222 "Občanské sdružení AQUALUNG"
Celoroční činnost divadla Aqualung v roce 
2019 / kostýmy, rekvizity, scéna, pronájem 
skladu, doprava, honoráře

176 200,00          

4349 5222
"Rodinné a komunitní centrum 
PALEČEK"

Jdeme s rodinou 2019 / nájemné, energie, 
vodné a stočné, kancelářské potřeby, 
telefony terénních pracovnic, osobní náklady 
zaměstnanců, didaktické pomůcky

270 000,00          

4349 5222
"Rodinné a komunitní centrum 
PALEČEK"

Abeceda pro rodinu 2019 / kancelářské 
potřeby, didaktické pomůcky, pohonné 
hmoty, energie a služby, nájemné, osobní 
náklady vč. pojistného, školení a kurzy, 
právní a ekonomické služby

550 000,00          

3421 5222
"Rodinné a komunitní centrum 
PALEČEK"

Palečkova letní školka 2019 / nájem, 
energie, tvorba, tiska distribuce letáků, 
výtvarné potřeby a pomůcky, mzdy, 
celodenní strava a pitný režim, vstupy, 
výlety, doprava, didaktické pomůcky, 
hygienické a úklidové prostředky, propagace

120 000,00          

3421 5222
"Rodinné a komunitní centrum 
PALEČEK"

Předškolák 2019 / osobní náklady, telefon, 
školení, výroba a tisk letáků, nájem, energie, 
materiálové pomůcky, úklid a úklidové 
prostředky

100 000,00          

3421 5222 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

Eko-hraní v pražských lesích / koordinace, 
komunikace s rodiči, tisk a distribuce letáků, 
grafika, PR, propagace, výroba a nákup 
pomůcek, nákup dalšího materiálu (vybavení 
cestovní lékárničky, reflexní proužky nebo 
vesty, kancelářské a výtvarné pomůcky, 
termotašky k přepravě teplého oběda na 
místa realizace), odměna pro lektory, 
zajištění stravy pro účastníky, vstup na 
koupaliště, pronájem prostor venkovního 
ohniště

48 000,00            

3741 5222 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce 
jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3 / hrabání 
listí, tisk map, materiál k osvětě v oblasti 
problematiky klíněnky jírovcové, koordinace 
a zajištění prací spojených s realizací 
projektu

49 900,00            

Dotační fond (UZ 410)
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3311 5213 3D company s.r.o.

Kontinuální činnost divadelního souboru 3D 
company s.r.o. v Žižkovském divadle Járy 
Cimrmana / náklady na vznik nových 
inscenací (scéna, kostýmy, propagace), 
pronájem prostor, honoráře, provozní náklady

38 000,00            

3792 5221 Agentura Koniklec, o. p. s.

Mobilní průvodce Parukářka inNatura / 
osobní náklady, služby DTP a tisku, 
zapůjčení techniky, profesionální namluvení 
zvukových stop, telekomunikační náklady, 
alikvotni část nájemného kanceláře

47 700,00            

4319 5222 Alfa Human Service, z.s.

Práce se seniory v komunitním Alfa centru / 
osobní náklady (trenér paměti, 
fyzioterapeutka, lektorka kreativních dílen, 
lektor sebeobrany, lektor PC), supervize, 
úprava a příprava pomůcek, úklid, materiál 
pro kreativní dílny

15 000,00            

4349 5222 Amelie, z.s.
Amelie občanům MČ Praha 3 / mzdy 
pracovníků, materiálové náklady, služby 
spojené s projektem 

5 000,00              

4359 5223 Arcidiecézní charita Praha
Domov svaté Rodiny / hygienický materiál, 
kompenzační a terapeutické pomůcky 

7 000,00              

3319 5222
Armáda spásy v České republice, 
z. s.

Pěvecký sbor Radostné stáří / doprava, 
propagace, energie, část nájmu, odvvoz 
odpadu, parkovné

22 800,00            

4319 5222
Armáda spásy v České republice, 
z. s.

Multigenerační komunitní centrum Armády 
spásy / nájem, energie, údržba a oprava 
majetku, materiálové náklady (čisticí 
prostředky, ochranné pomůcky), pořízení 
tiskárny

60 000,00            

4319 5221 Asistence, o.p.s.

Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 
2019 / mzdy osobních asistentů 
(DPP/DPČ/HPP) a na mzdy koordinátorek 
osobní asistence (HPP)

8 000,00              

3421 5222
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z.s. Klub 
Sestry v sukni

Nájem klubovny, školící místnosti a skladu / 
pronájem klubovny, zálohy na energie a 
služby

40 000,00            

3421 5222
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z.s. Klub 
Sestry v sukni

Vzdělávání a zapojování mládeže do péče o 
hendikepované spoluobčany / školení pro 
studenty: občerstvení, nájem prostor, školící 
materiály, ubytování, strava

34 000,00            

3421 5222
Asociace TOM ČR, TOM 19034 
SVĚTLUŠKY

Žižkovské Světlušky jedou na tábor 2019 / 
doprava na/z tábora, výtvarné potřeby a 
materiál na výtvarnou činnost, výroba kulis a 
kostýmů

16 000,00            

3421 5222
Asociace TOM ČR, TOM 19034 
SVĚTLUŠKY

Jednodenní a třídenní výpravy Světlušek za 
dobrodružstvím / výtvarné pomůcky, 
sportovní a outdoorové potřeby, doprava, 
ubytování 

10 000,00            

3421 5222
Asociace TOM ČR, TOM 19195 
TÁBORNÍCI

Letní stanový tábor Bácovice 2019 / doprava 
na/z tábora, pořízení nového poradního 
stanu teepee, palivové dřevo

25 000,00            

3421 5222
Asociace TOM ČR, TOM 19195 
TÁBORNÍCI

Celoroční činnost turistické oddílu - schůzky, 
výpravy / doprava a ubytování, drobný 
materiál a pomůcky, sportovní a outdoorové 
potřeby

11 000,00            

3421 5222
Asociace TOM ČR, TOM 21001 
S.T.A.N.

Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2019 / nájem, 
drobná údržba a opravy; drobný spotřební 
materiál (kancelářské potřeby, železářství, 
nářadí, látky, stolní hry)

25 000,00            
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3421 5222
Asociace TOM ČR, TOM 21001 
S.T.A.N.

Tábory TOM S.T.A.N. v roce 2019 / drobný 
spotřební materiál (papírnictví, kancelářské 
potřeby, železářství, hygienické potřeby, 
materiál na výrobu her a kostýmů), doprava, 
přeprava materiálu a potravin, ubytování, 
vstupné (kulturní a sportovní zařízení)

15 000,00            

3421 5222
Asociace TOM ČR, TOM 21001 
S.T.A.N.

Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2019 / 
úhrada ubytování  a prostor pro jednorázové 
akce, drobný spotřební materiál (kancelářské 
potřeby, železářství, dřevo, látky), vstupy 
(kulturní a sportovní zařízení), tisk materiálů, 
doprava osob a materiálu

11 000,00            

3319 5222 Auto*Mat, z.s.
Zažít město jinak 2019 / osobní náklady, 
cestovné, materiál, služby, režie

21 700,00            

3311 5213 Baletní škola Evy Maternové, s.r.o.

Příprava a realizace divadelních představení 
v roce 2019 / náklady spojené s přípravou a 
realizací divadelních vystoupení: výroba 
kostýmů a rekvizit, mzda pedagoga, 
propagace, nájemné divadla

15 000,00            

4379 5221 Beztíže, z. ú.

Beztíže: Služby pro rizikovou mládež Žižkova 
/ osobní náklady (sociální pedagog, 
preventista, sociální pracovník, koordinátor, 
administrativní pracovník, lektor, účetní), 
vstupy, pronájmy, jízdné, volnočasové 
vybavení a výtvarný materiál, kancelářské 
potřeby

80 000,00            

3311 5222 Bohnická Divadelní Společnost o.s.

Blázinec v hlavě ll / nájem sídla spolku a 
galerie, pronájem zkušeben a divadelních 
sálů, výroba dekorací, kostýmů, technických 
prvků představení, cestovné, poplatky za 
parkování, nákup výtvarných a provozních 
potřeb, smlouvy o dílo pro externí realizátory 
divadelních projektů

38 000,00            

3421 5222 Box club Žižkov, z.s.

Projekt DUO prevence kriminality a drog / 
nákup sportovního vybavení (boxerské lapy, 
rukavice, švihadla, helmy, ochranné 
pomůcky na sparing a zápasy), sportovní 
soustředění (doprava, strava a ubytování), 
exhibiční zápasy (zapůjčení, stavbu a 
bourání ringu, odměny pro rozhodčí, 
zdravotníky a věcné ceny pro účastníky 
zápasů) 

40 000,00            

3421 5222 Buči z.s.

Turistický oddíl mládeže ze sociálně slabých 
rodin / nákup sportovního vybavení (obuv, 
dresy pro dětské členy i lektory), náklady na 
technické a IT zabezpečení nově vytvořené 
geohry, osobní náklady na vedoucí 
turistických akcí, režijní náklady akcí 
(dopravné)

25 000,00            

3319 5222 Buči z.s.

Dětský soubor romského folkloru Marcinovci 
/ pronájem zkušebních místností, technické 
zabezpečení činnosti souboru, nákup krojů, 
propagace souboru 

32 600,00            
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3319 5222 Buči z.s.

Oslavy Mezinárodního dne Romů 2019 v 
Praze 3 / pronájem a ozvučení sálu, 
honoráře účinkujícím, posezení, honoráře 
přednášejícím, tisk a materiály pro účastníky, 
pořadatelská služba, moderátoři, propagace

28 200,00            

3421 5222 Buči z.s.

Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin 
2019 / ubytování a stravování, dopravní 
náklady na cetu tam a zpět, osobní náklady 
(vedoucí tábora, lektor tance, vedoucí 
turistiky), pomůcky a materiál pro táborové 
hry, vstupné do památkových objektů

33 000,00            

3319 5212 Caháková Pavla

Ozvěny mezinárodního filmového festivalu 
Mental power / technické zabezpečení 
projektu (ozvučení, promítací technika), 
honoráře účinkujících, pronájem, uklid

17 600,00            

4319 5221 Centrum ALMA, o.p.s.

Poradna ALMA / osobní náklady vč. odvodů 
(sociální pracovnice, adiktoložka), nájemné, 
případová a týmová supervize, služby 
mobilního operátora, úhrada el.energie

8 000,00              

4319 5221 Centrum LOCIKA, z.ú.

Včas a spolu – pomoc dětem ohroženým 
domácím násilím na Praze 3 / nájemné, 
energie, mzdy pracovníků v přímé péči 
(dětský psycholog, psycholog pro práci s 
rodiči, sociální pracovník, case manager, 
psycholog diagnostik)

8 000,00              

4344 5221 Centrum MARTIN o.p.s.

Sociální rehabilitace - Vzdělání a praxe pro 
vstup na trh práce pro osoby s mentálním 
postižením / nájemné a úhrada energií, vody 
a tepla, částečná úhrada mezd sociálního 
pracovníka vč. zákonných pojištění

60 000,00            

4377 5221 Centrum MARTIN o.p.s.

Sociálně terapeutická dílna – Café MARTIN / 
nájemné a úhrada energií, vody a tepla, 
částečná úhrada mezd sociálního 
pracovníka vč. zákonných pojištění

30 000,00            

4344 5221
Centrum pro integraci cizinců, 
o.p.s.

Sociální poradenství, sociální rehabilitace 
pro cizince z Prahy 3 / mzdy pracovníků 
přímo poskytujících službu klientům

40 000,00            

4349 5221
Centrum pro integraci cizinců, 
o.p.s.

Prevence sociálního vyloučení cizinců se 
zvláštními potřebami / osobní náklady (lektor 
kurzů češtiny, lektor profesních a 
informačních seminářů), nákup služeb 
(rekvalifikační a počítačové kurzy) 

30 000,00            

4349 5221
Centrum pro integraci cizinců, 
o.p.s.

Podpora dobrovolnických aktivit pro rodiny s 
dětmi i jednotlivce / mzdové náklady 
(koordinátor, ekonom, koordinátor 
mentoringu), podpůrné aktivity pro 
dobrovolníky, školení pro koordinátora, 
nájem, provozní náklady

20 000,00            

3421 5221
Centrum pro integraci cizinců, 
o.p.s.

Letní kurzy češtiny pro děti zážitkovou 
formou / mzdové náklady na lektory, 
pronájem učeben, učební pomůcky, pitný 
režim a svačiny, kancelářské potřeby, 
telefonní poplatky

40 000,00            

4344 5221
Centrum pro rodinu PSS a klinické 
adiktologie, z.ú.

Centrum pro rodinu, Integrace rodiny, 
Ambulantní léčba / spoluúčast na 
financování mezd a nájemného

10 000,00            
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3421 5222
Centrum vzdělávání a volného 
času Duhové klubíčko, z.s.

Dostaňme děti z ulic X. / pronájem učeben a 
tělocvičen, materiál výtvarných kroužků a 
vybavení sportovních kroužků

30 000,00            

3421 5222
Centrum vzdělávání a volného 
času Duhové klubíčko, z.s.

Prázdniny s Duhovým klubíčkem IV. / 
vstupné (kulturní a sportovní zařízení), 
doprava 

20 000,00            

3421 5222
Centrum vzdělávání a volného 
času Duhové klubíčko, z.s.

Cestujeme a poznáváme s Duhovým 
klubíčkem IV. / doprava, vstupné, půjčovné 
sportovního vybavení, výtvarný materiál, 
cestovní náklady, osobní náklady (odborný 
zaškolovací pracovník, instruktor, 
pedagogický pracovník, zdravotník)

20 000,00            

3525 5221 Cesta domů, z.ú.
Domácí hospic Cesta domů / osobní náklady 
vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění 
členů multidisciplinárního týmu

60 000,00            

3525 5221 Cesta domů, z.ú.
Odlehčovací služby Cesta domů / osobní 
náklady vč. odvodů na sociální a zdravotní 
pojištění odlehčovacích asistentů

25 000,00            

3525 5221 Cesta domů, z.ú.
Poradna Cesta domů / osobní náklady vč. 
odvodů na sociální a zdravotní pojištění 
pracovníků přímé péče

10 000,00            

3419 5222
Česká federace Powerchair 
Hockey, z. s.

Organizace Play off 2019 v Powerchair 
hockey / pronájem hal, bezbariérové 
ubytování pro hráče a jejich osobní asistenty, 
cestovné pro hráče a rozhodčí, úhrada 
přepravní služeb jednotlivých hráčů či 
materiálu, přeprava 2 vozíků (sportovního a 
civilního), odměny pro rozhodčí a pro osobní 
asistenci, nákup pohárů pro týmy a 
individuální ocenění, pronájem prostor  a 
technické zajištění slavnostního vyhlášení 

15 000,00            

3419 5222
Česká federace Powerchair 
Hockey, z. s.

Kvalifikační turnaj v Powerchair hockey na 
ME 2020 / částečná úhrada bezbariérového 
ubytování pro účastníky turnaje

35 000,00            

4379 5222
Česká společnost pro duševní 
zdraví Praha, z. s.

Prevence dětí duševně nemocných rodičů / 
spolufinancování mezd pracovníků (DPP), 
částečně financování provozních nákladů 
(pobyty, pronájem prostor, energie, služby)

25 000,00            

4359 5221 Česká unie neslyšících, z. ú.
Tlumočnická služba ČUN / mzdy tlumočníků 
(DPČ), nájemné

10 000,00            

4359 5221 Česká unie neslyšících, z. ú. CSS ČUN Praha SAS / nájemné, mzdy 10 000,00            

3319 5222
Českomoravská myslivecká 
jednota, z.s., obvodní myslivecký 
spolek Praha 3

Zachování a rozvoj tradičních aktivit 
mysliveckého spolku na Praze 3 / nákup 
učebních a studijních pomůcek, obrázkových 
materiálů a cen pro děti, pronájmy studijních, 
provozních a společenských prostor, 
odměny odborným lektorům, sokolníkům, 
trubačům a kynologům, drobný materiál

33 500,00            

3792 5222
Českomoravská myslivecká 
jednota, z.s., obvodní myslivecký 
spolek Praha 3

Přírodovědění / učební a studijní pomůcky, 
obrázkové materiály a ceny pro děti, 
pronájmy studijních, provozních a 
společenských prostor, odměny odborným 
lektorům, sokolníkům, trubačům a 
kynologům, drobný materiál

56 000,00            
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3319 5212 Činčera Matěj

Galerie OKOLO – výstavní činnost v roce 
2019 / pronájem prostoru galerie, technické 
zajištění výstav a provozu galerie (osvětlení, 
AV technika, zabezpečení, internet), 
technická výroba výstav, propagace 

95 200,00            

3319 5222
DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ PO 
PENĚZÍCH, zapsaný spolek

MARYŠA (MLČÍ) / honoráře účinkujících a 
spolupracovníků, technické zajištění 
projektu, pronájmy, propagace 

32 300,00            

4349 5223 Diakonie ČCE - středisko Praha

Diakonie ČCE - středisko Praha / mzdové 
náklady vč. odvodů pracovnic v přímé práci s 
uživateli a THP, provozní náklady (literatura, 
speciální pomůcky)

10 000,00            

3319 5212 Diatta-Rebcová Monika
El Ritmo de la Minha Vie / honoráře, 
pronájem zkušebny a divadla, technické 
zajištění (světla, zvuk), propagace

11 400,00            

4349 5222 Dílna Gawain, z.s.
Dílna Gawain, z.s. / částečná úhrada nájmu 
sociálně terapeutické dílny

7 000,00              

3319 5222
Divadlo Pod čepicí - spolek 
Spojené hlavy

Realizace 20 edukativních divadelních 
představení DIVADLA POD KLOBOUKEM, 
určených pro základní a mateřské školy na 
území městské části Praha 3 / údržba a 
rekonstrukce kulis, rekvizit, kostýmů, 
kancelářské potřeby, pohonné hmoty, 
přeprava scény a techniky, propagace, 
distribuce vizuální a audiovizuální reklamy, 
PR, telefonická komunikace, poštovní 
korespondence, honoráře herců, odměna 
pro lektora a produkci

31 600,00            

3749 5222
Dům ochránců přírody v Praze - 
ZO ČSOP

Pražská zvířecí záchranka a její působení na 
veřejnost / mzdové náklady pracovníka PZZ, 
poplatky za pohotovostní telefon PZZ a 
internet, náklady spojené s pohotovostním 
automobilem

40 000,00            

4319 5221 Dům tří přání, z.ú.

Poradenství a rodinná terapie v Centru 
rodinné terapie Horizont / mzdy přímých 
pracovníků vč. zákonných odvodů, mzdy 
administrativy včetně zákonných odvodů, 
nájemné, zpracování účetnictví a mezd, 
kancelářské potřeby 

10 000,00            

4371 5229 EDA cz, z.ú.

Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo 
kombinovaným postižením s bydlištěm na 
území Prahy 3 / částečné pokrytí provozních 
nákladů (telefony, nájemné, právní a 
ekonomické služby) a mzdových nákladů 
(poradkyně rané péče, vedoucí a 
administrativní pracovník) 

15 000,00            

3543 5221 ERGO Aktiv, o.p.s.

Končím s nemocí / částečné pokrytí nákladů 
na mzdy pracovníků (ergoterapeut, 
fyzioterapeut, logoped, lékař, psycholog, 
psychiatr, nutriční terapeut)

60 000,00            

3543 5221 ERGO Aktiv, o.p.s.

Do práce s hendikepem / částečné pokrytí 
nákladů na mzdy pracovníků (sociální 
pracovník, specialista pro nácvik 
modelových činností)

6 000,00              

str. 199

Příloha č.1 usnesení č.183 ze dne 23.06.2020 - Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019



PAR POL Organizace Název projektu / účel Částka v Kč

Dotační fond (UZ 410)

3543 5221 ERGO Aktiv, o.p.s.

Denní stacionář pro osoby se získaným 
poškozením mozku / úhrada mzdy 
specialisty pro nácvik modelových činností 
(pracovníka v sociálních službách)

30 000,00            

4359 5221 Fokus Praha, z.ú.

Centrum denních aktivit Dům u Libuše / 
částečná úhrada provozních nákladů služby 
(vybavení klubu, kanceláří a konzultačních 
místností, opravy prostor klubu, supervize 
pracovníků, úklid a odvoz odpadu, správa a 
údržba PC, propagace, nájemné), úhrada 
mzdových nákladů pracovníků v přímé péči

25 000,00            

4351 5222 HEWER, z.s.
Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v 
roce 2019 / částečná úhrada mzdových 
nákladů pracovníků v přímé péči

80 000,00            

3525 5221 Hospic Štrasburk o.p.s.

Terminální onkologický hospic / úhrada 
telefonů, praní prádla, toaletní potřeby pro 
pacienty, čistící a desinfekční prostředky 
sanitární techn.

45 000,00            

3319 5212 Hošek Jiří, Doc. Mgr.

MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 23. 
ročník v roce 2019, realizace propagačních 
tiskovin / kompletní grafické zpracování a 
tisk: propagační brožura festivalu, letáky, 
vstupenky, plakáty 

25 000,00            

3319 5213 hunt kastner artworks, s.r.o.

Neigbourhood Boogie Woogie 2019 / 
autorské honoráře pro umělce, vizuální 
identita, náklady na propagaci, spotřeba 
materiálu (k výrobě um. děl), videozáznam, 
postprodukce

14 600,00            

4375 5221 Husitské centrum, o.p.s.
Provoz NPK Husita / osobní náklady 
(kontaktní pracovník), nájemné, právní a 

 ekonomické služby, potraviny 
120 000,00          

4375 5221 Husitské centrum, o.p.s.

Husátko - klub pro předškolní děti a jejich 
rodiče / kancelářské potřeby, edukativní 
pomůcky, vybavení herny, energie, spoje, 
nájemné, právní a ekonomické služby, 
ostatní služby (vstupné, příspěvek na 
antikoncepci), DPP (asistent v přímé péči, 
gynekolog), cestovné 

40 000,00            

4375 5221 Husitské centrum, o.p.s.

Zvol si svou cestu 7 / potraviny a odměny, 
sportovní pomůcky a náčiní , sportovní 
odměny v soutěžích, spoje (telefon, internet), 
pronájem hřiště a tělocvičny, PR projektu, 
vstupy na externí sportovní aktivity, smlouvy 
o dílo

40 000,00            

4375 5221 Husitské centrum, o.p.s.

Tanec nás baví 7 / kancelářské potřeby, 
taneční pomůcky, kostýmy a doplňky, spoje, 
nájem sálů, PR, odměna pro lektory (DPP), 
honoráře pro účinkující

35 000,00            

3792 5221 Husitské centrum, o.p.s.

Komunitní zahrádka Meduňka / kompostér, 
zahradní nábytek, obnova nářadí, 
kancelářské potřeby, jiné materiálové 
náklady (barvy na plot, hygiena, hnojiva, 
semínka, sazenice), energie, nájem, spoje, 
právní ekonomické, provoz webových 
stránek, propagace, opravy, DPP koordinátor 
projektu, smlouvy o dílo - workshopy

49 000,00            

3421 5222 Cheer Academy, z.s.
Cheer Academy, z.s. / pronájem, nákup 
kostýmů, pomů, gymnastických pomůcek

25 000,00            
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3319 5222 Chemické divadlo, z.s.
Program Chemického divadla na rok 2019 / 
honoráře účinkujících, technické zajištění, 
propagace

43 500,00            

3421 5222 Institut moderní hudby, z.s.

rozvoj hudební vzdělanosti u dětí na Praze 3 
/ nájemné, náklady na energii, režijní 
náklady, honoráře lektorů, splátky 
edukativního hardware a software, odborná 
propagace

50 000,00            

3319 5221
Institut Terezínské iniciativy, 
obecně prospěšná společnost

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom 
ha-šoa 2019 / grafická příprava 
propagačních materiálů, grafické práce, tisk 
propagačních a informačních materiálů 
(plakáty, pozvánky, brožury), pronájem stanu 
a zařízení (židle, stoly)

15 000,00            

3421 5222
Junák - český skaut, 4. přístav 
Jana Nerudy Praha, z. s.

Příměstské tábory Medvídci 2019 / vstupné 
(kulturní a sportovní zařízení), doprava, 
spotřební materiál a drobné vybavení, ceny 
pro děti, nákup některých potravin

32 000,00            

3421 5222
Junák - český skaut, 4. přístav 
Jana Nerudy Praha, z. s.

Tábory 4. přístavu 2019 / drobný spotřební 
materiál, doprava a úhrada cestovného na 
táborech, vstupné, pronájmy tábořišť a 
základen

25 000,00            

3421 5222
Junák - český skaut, 4. přístav 
Jana Nerudy Praha, z. s.

Klubovna 4. přístavu / nákup materiálu a 
vybavení pro údržbu a opravy, část spotřeby 
elektrické energie, plynu a pojistného, 
odborné práce

25 000,00            

3421 5222
Junák - český skaut, 4. přístav 
Jana Nerudy Praha, z. s.

Přístřešek na lodě ve skautském areálu 
Křížek / klempířské práce a materiál 
(plechové lemy, okapy), nákup krytiny

20 000,00            

3792 5222
Junák - český skaut, 4. přístav 
Jana Nerudy Praha, z. s.

Výukové včelařské středisko při 4. Přístavu a 
materiál na činnost kroužku / pořízení 
materiálu pokračování stavby, doplnění 
vybavení pro činnost včelařského kroužku

85 000,00            

3421 5222
Junák - český skaut, 61. středisko 
Vítkov Praha, z. s.

Nová podlaha v klubovně na Křížku / nákup 
materiálu na novou palubkovou podlahu

10 000,00            

3421 5222
Junák - český skaut, 61. středisko 
Vítkov Praha, z. s.

Zdravotnický kurz pro vedoucí skautských 
oddílů / uhrazení zdravotnického kurzu

20 000,00            

3421 5222
Junák - český skaut, okres Praha 
3, z. s.

Údržba vybavení a herních prvků ve 
skautském areálu Křížek / oprava a údržba 
herních prvků, doplnění vybavení areálu, 
nátěr plotu, část nákladů na údržbu zeleně a 
likvidaci odpadu

20 000,00            

3421 5222
Junák - český skaut, středisko 
Maják Praha, z. s.

 -Zdravotní kurz pro novou generaci 
vedoucích / úhrada zdravotnického kurzu, 
doprava, ubytování, pronájem prostor.

20 000,00            
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3421 5212 Kamínková Lenka

Ateliér Kroužek - pravidelná činnost / 
spotřební výtvarný materiál (tužky, křídy, uhly 
a pastely, gumy, fixativ, lepidla, provázky, 
lepící pásky, hřebíky, barvy vodové, tempery, 
akryl, olejové barvy na malbu, barevné 
pigmenty na výuku míchání barev, papíry na 
kresbu, kartony, papíry na akvarel, malbu, 
sochařská hlína, modurit, pomůcky na 
linoryt, pomůcky pro perokresbu, malířská 
plátna, barvy na textil, barvy na sklo, lepidlo 
do tavné pistole, ozdobné drátky, vlna a 
korálky, ostatní osobní náklady - odměny pro 
lektory (DPP), propagace, pronájem, služby 
a energie za prostor provozovny

11 000,00            

3421 5212 Kamínková Lenka

Příměstské tábory v Ateliéru Kroužek / 
výtvarný materiál (papíry, malířská plátna, 
barvy (tempery, olejové a akrylové barvy), 
barevné pigmenty, uhly, pastely, fixativ, 
lepidla, lepící pásky), ostatní osobní náklady - 
 odměny pro lektory (DPP), celodenní 
stravování a nápoje, propagace, vstupy do 
galerií, cestovné, hygienické a úklidové 
potřeby

36 000,00            

3319 5222 Klub přátel Žižkova z.s.

Spolková činnost Klubu přátel Žižkova pro 
Městskou část Praha 3 v roce 2019 / náklady 
spojené s užíváním prostor (služby, energie), 
přednášková, archivační a knihovnická 
činnost, propagace a tisk, internetové 
připojení, provoz webových stránek, 
kancelářské, hygienické a úklidové potřeby

23 100,00            

3419 5222 Klub rodičů při Miličově domě

Olympiáda v MŠ Milíčův dům / zajištění 
účasti aktivních sportovců, tisk propagačních 
a doprovodných materiálů, 
medaile pro děti, upomínkové předměty, 
pitný režim a drobné občerstvení

30 000,00            

3319 5222 Labre, z.s.
Přestupní stanice / provozní a mzdové 
náklady

10 000,00            

3319 5493 Landkammerová Šárka

Interaktivní projekt Poslouchej aneb aktivní 
vnímání hudby / pomůcky, tvorba programu, 
opotřebení hudebního nástroje, doprava, 
ohodnocení lektorů

7 000,00              

4379 5222 Linka bezpečí, z.s.
Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 
3 / účetní a ekonomické služby, osobní 
náklady 

8 000,00              

3421 5222 LUDUS MAGNUS, z.s.

Sportovní kempy - letní příměstské tábory na 
P3 / trenérské a organizační zajištění 
(odměny trenérům, pronájmy prostor, 
trenérské pomůcky a sportovní náčiní), 
provozní náklady (spotřební materiál, telefon, 
internet), ceny pro účastníky, propagace, 
vstupné do sportovišť

60 000,00            

4349 5222 Mamma HELP, z. s.

Mamma HELP centrum Praha - pomoc pro 
ženy s rakovinou prsu a jejich blízké / osobní 
náklady (DPČ/DPP terapeutky, 
koordinátorka pražského centra)

50 000,00            
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4349 5222 Mamma HELP, z. s.

Edukační a docházkové akce pro ženy s 
rakovinou prsu - 2019 / osobní náklady (DPP 
fyzioterapeutky, cvičitelky, lektorky 
arteterapeutických programů), nákup 
materiálu pro artedílnu

20 000,00            

3421 5221 Mateřská škola Paleček o.p.s.

Letní příměstský tábor v MŠ Paleček / 
energie, nájemné, osobní náklady (lektoři, 
koordinátor, účetní, pracovníci výdejny jídla, 
asistenti), didaktické pomůcky, výtvarné 
potřeby, propagace, vstupné a cestovné

145 000,00          

3319 5213 MD booking s.r.o.
Žižkovská Noc 2019 / umělecké honoráře, 
provozní náklady, propagace, autorské 
poplatky

66 100,00            

4349 5222 Moudrá Sovička z.s.
Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3 / 
osobní náklady

15 000,00            

3419 5221 My.Aktivity o.p.s.

Sportovní hry pro seniory Prahy 3 / nájem 
sportovišť, honoráře lektorům, 
fyzioterapeutovi, výživovému poradci,  
občerstvení a pitný režim, ceny pro vítěze, 
propagace a PR projektu, DPP  pro 
pořadatelskou službu, asistenty, rozhodčí, 
přeprava materiálu, přípravné a úklidové 
práce

50 000,00            

3419 5221 My.Aktivity o.p.s.

Sport pro ženy / pronájem prostor, DPP a 
DPČ lektorů a koordinátora sportovních akcí, 
nákup cvičebních pomůcek, administrace 
projektu (DPP)

10 000,00            

3419 5221 My.Aktivity o.p.s.

Pravidelné cvičení pro seniory Prahy 3 / 
pronájem prostor, koordinátor sportovních 
akcí (DPČ), DPP lektorů, fysioterapeutů, 
cvičitelů, nákup cvičících podložek a dalšího 
materiálu, pitný režim pro seniory, reklama a 
PR

30 000,00            

3421 5221 My.Aktivity o.p.s.

Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 - 
sportovní kempy / pronájem prostor a 
sportovišť, DPČ koordinátora sportovních 
aktivit a koordinátora akcí, DPP lektorů, 
trenérů, asistentů příměstských táborů, 
vybavení, sportovní potřeby, pomůcky, 
občerstvení, stravování, pitný režim,  
propagace a PR - zdravotnické zajištění, 
hygienické potřeby, úklid prostoru

50 000,00            

3421 5221 My.Aktivity o.p.s.

Odpolední klub aktivit pro žáky MŠ a ZŠ 
Prahy 3 / DPP lektorů a trenérů, DPČ 
koordinátora projektu, pronájem místností a 
sportovišť, materiální vybavení, propagace

30 000,00            

3421 5221 My.Aktivity o.p.s.
Dopolední programy pro školky / DPP lektorů 
a trenérů, DPČ na koordinací projektu a 
materiální zajištění projektu

30 000,00            

3319 5221 My.Aktivity o.p.s.

Divadelní spolek pro rodiny a seniory / 
pronájem sálu, kostýmy a kulisy, DPP lektor, 
DPP koordinátor, propagace a PR, 
administrativní náklady

20 500,00            
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4349 5221 My.Aktivity o.p.s.

Rodinný klub Ulitka na Pražačce - celoroční 
aktivity pro rodiny Prahy 3 / osobní náklady 
(poměrná část HPP manažerka rodinného 
klubu, DPČ koordinátor provozu rodinného 
klubu, DPČ recepce, DPP administrativní 
práce, DPP online komunikace), grafické 
práce, propagace, pronájem tiskárny / 
kopírky, nákup vybavení, pronájem prostor, 
náklady na energie

120 000,00          

4349 5221 My.Aktivity o.p.s.

Předškolka na Pražačce / DPČ (pedagog, 
koordinátor), nájemné klubovny, šatny, 
sociálního zařízení a sportovišť včetně 
tělocvičny, materiálové náklady, výukové 
vybavení

50 000,00            

4349 5221 My.Aktivity o.p.s.
Ospod - kroužky / účastnické poplatky za 
kroužky, DPP koordinátor kroužků

30 000,00            

4349 5221 My.Aktivity o.p.s.

Rodinný klub Ulitka na Pražačce - 
Dobrovolnický program / pronájmy, DPP 
koordinátora dobrovolnic a online manažera 
náborových akcí, vzdělávání a materiálové 
náklady na akce pro dobrovolnice, HPP 
vedoucí pracovník (poměrná část)

20 000,00            

3421 5221 My.Aktivity o.p.s.

Zájmové kroužky RK Ulitka na Pražačce / 
nájmy učeben, tělocvičen, sportovišť, DPP 
lektorů, DPČ koordinátora kroužků a lektorů, 
pronájem systému na administraci, nákup 
pomůcek

130 000,00          

3421 5221 My.Aktivity o.p.s.

Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 / 
pronájmy místnosti v areálu Pražačka, DPČ 
a DPP koordinátorům, lektorům, asistentům, 
nákup hraček a vybavení potřebného k 
realizaci projektu, nákup spotřebního 
materiálu a hygienických potřeb, zajištění 
programu (doprava, vstupné do kulturních a 
sportovních zařízení), stravování, pitný režim 

100 000,00          

3421 5221 My.Aktivity o.p.s.
Můj první tábor / pronájem táborové 
základny, DPP pro táborové vedoucí, 
doprava, stravování, materiální zajištění

30 000,00            

4349 5221 Národní ústav pro autismus, z.ú.

Poskytování komplexních služeb osobám s 
poruchou autistického spektra z MČ Praha 3 
/ částečná úhrada nákladů: kancelářské 
potřeby, nájem, spoje, osobní náklady (mzdy 
vč. zákonných odvodů) na poradce rané péče

20 000,00            

3421 5212 Nemec Jan, BcA.

Baletní mládí a koncerty baletní školy v r. 
2019 / pronájmy sálů na představení a 
soutěž, honorář poroty, organizace soutěže, 
zajištění cen, tisk diplomů, nákup kostýmů a 
látek, ušití a opravy kostýmů

140 000,00          

3421 5212 Nemec Jan, BcA.

Podpora kulturní, sportovní, výchovně 
vzdělávací činnosti a využití volného času 
dětí a mládeže na území Prahy 3 / pronájem 
prostor pravidelné výuky 

80 000,00            

3319 5222 Nerudný fest.cz

Praha Žije Hudbou / technické zajištění 
hlavní scény (pronájem pódia a související 
techniky včetně hudební aparatury), 
propagace

49 800,00            
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3421 5221 Nová škola, o.p.s.

Společně v knihovně na Trojce / poměrná 
část celkového rozpočtu: osobní náklady, 
materiálové náklady, distribuce infomateriálů, 
školní a didaktické potřeby, kancelářské 
potřeby, služby (vedení účetnictví, mobilní a 
internetové služby, pronájem, překlad 
propagačních materiálů, supervize, 
tvorbaúprava a tisk propagačních a 
informačních materiálů)

30 000,00            

4349 5222 NOVÁ TROJKA, z.s.

V Nové Trojce všichni spolu 2019 / osobní 
náklady (HPP/DPČ/DPP: koordinátor, lektoři, 
poradci, vedoucí a administrativní 
pracovníci), pomůcky pro přímou práci s 
cílovou skupinou, odborná literatura, 
výtvarné, kancelářské a hygienické potřeby, 
telefonní poplatky, právní a ekonomické 
služby, upgrade účetního programu, 
supervize, propagace

657 000,00          

3419 5222 NOVÁ TROJKA, z.s.

ŽÍŽKOVSKÝ ROK 2019 - tradiční akce pro 
celou rodinu s programy pro muže Chlapi 
friendly / úhrada mezd přímých pracovníků 
projektu (DPP), tj. koordinátorky tradičních 
akcí a osob, které pomáhají jednotlivé akce 
připravovat a realizovat, a části nákladů na 
mzdy vedoucích a administrativních 
pracovníků (HPP, DPČ, DPP), pomůcky pro 
přímou práci s cílovou skupinou, drobné 
dárky do soutěží při akcích, výtvarné 
potřeby, doprovodný program při akcích, 
kancelářské potřeby, hygienické potřeby, 
telefonní poplatky, nájem objektu, právní a 
ekonomické služby, tisk propagačních 
materiálů 

60 000,00            

3421 5222 NOVÁ TROJKA, z.s.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY 
PRO PŘEDŠKOLÁKY 2019 / úhrada mezd 
přímých pracovníků projektu (DPP - lektoři a 
lektorky příměstských táborů, koordinátorky 
jednotlivých týdnů, koordinátorka registrací) 
a části nákladů na mzdy vedoucích a 
administrativních pracovníků (HPP, DPČ, 
DPP), pomůcky pro přímou práci s cílovou 
skupinou, výtvarné potřeby, drobné odměny 
do soutěží na táborech, vstupné a jízdné na 
jednotlivé akce, kancelářské potřeby, 
hygienické potřeby, nájemné, telefonní 
poplatky, právní a ekonomické služby, 
provoz rezervačního programu

200 000,00          

3421 5222 NOVÁ TROJKA, z.s.

Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2019 / 
úhrada mezd přímých pracovníků projektu 
(HPP, DPČ, DPP), tj. koordinátorky projektu 
a lektorů jednotlivých programů, a části 
nákladů na mzdy vedoucích a 
administrativních pracovníků (HPP, DPČ, 
DPP), pomůcky pro přímou práci s cílovou 
skupinou, odborná literatura, materiály a 
výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, 
hygienické potřeby, telefonní poplatky, 
nájemné, právní a ekonomické služby, tisk 
propagačních materiálů, lektorné

180 000,00          
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3319 5222 Nové sdružení pražských umělců

Žižkovské dialogy 2019 / provoz výstavní 
síně (nájem, energie), propagace, instalace, 
hudební doprovody, doprava, hlídání, 
spotřební materiál

33 500,00            

3319 5222
Občanské sdružení Kultura pro 
mládež,z.s.

Zkusebny.com-kultura pro všechny / 
nájemné (resp. podnájemné), technické 
zajištění projektu

48 900,00            

4371 5222 Občanské sdružení Smíšek, spolek

Integrační školičky Smíšek pro děti v péči 
OSPOD Prahy 3 / osobní náklady  
vč.zákonných odvodů (sociální pracovník, 
terénní pracovník, speciální pedagog), 
nájem, školení, nákup kompenzačních 
pomůcek, zpracování mezd

15 000,00            

3319 5229 Open House Praha, z.ú.

Open House Praha 2019 / propagace 
festivalu (pronájem reklamních ploch, CLV, 
DPP), výroba a tisk reklamních materiálů 
(plakáty, letáky, katalog festivalu)

15 000,00            

3319 5213 P & J Music s.r.o.
Jazz meets world 2019 plus / nájmy sálů, 
nájem techniky, propagace, ubytování 
umělců a jejich honoráře

33 200,00            

3421 5222
Pionýr, z. s. - 117. pionýrská 
skupina Kalich

Kališnický příměstský tábor / doprava do 
okolí Prahy, materiál na realizaci jednotlivých 
programů, vstupné (kulturní a sportovní 
zařízení), propagační materiál (propisky, 
bloky, trička apod.), ostatní osobní náklady

10 000,00            

3421 5222
Pionýr, z. s. - 117. pionýrská 
skupina Kalich

Kališnický pobytový letní tábor / materiál 
(plachty na stany, plachta nad jídelnu), 
cestovní náklady, personální, vstupné 
(kulturní a sportovní zařízení)

15 000,00            

3421 5222
Pionýr, z. s. - 117. pionýrská 
skupina Kalich

Kališnická pravidelná zájmová činnost / 
pronájem klubovny, služby, drobné opravy, 
cestovní náklady, propagace, materiál 
(obnova tábornického a sportovního náčiní, 
materiál pro rozšíření sportovní činnosti o 
horolezení a vodáctví, materiál pro rozšíření 
rukodělných činností o dekorování textilu 
šablonami, výrobu svíček, košíkářství, 
kašírováníi)

20 000,00            

3421 5222
Pionýr, z. s. - 117. pionýrská 
skupina Kalich

Kališnické jednorázové akce pro rodiče s 
dětmi / drobný spotřební materiál, 
propagace, cestovní náklady, vstupy do 
sportovních zařízení, ubytování, půjčení lodí, 
ostattní osobní náklady 

11 000,00            

3421 5222
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská 
skupina Galaxie

147. PS Galaxie – víkendové akce / 
pronájem základen, úhrada dopravy, nákup 
drobného spotřebního materiálu a jídla

9 000,00              

3421 5222
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská 
skupina Galaxie

147. PS Galaxie – pronájem tělocvičny / 
pronájem tělocvičny

7 000,00              

3421 5222
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská 
skupina Galaxie

147. PS Galaxie – pronájem skladu / 
pronájem skladu

6 000,00              

3421 5222
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská 
skupina Galaxie

147. PS Galaxie – klubovna / pronájem 
klubovny, pořízení drobného spotřebního 
materiálu a drobné opravy v klubovně

12 000,00            

3421 5222
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská 
skupina Galaxie

147. PS Galaxie – příměstský tábor / 
vstupné (kulturní a sportovní zařízení), 
nákup dorbného spotřebního materiálu

5 000,00              
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3421 5222
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská 
skupina Galaxie

147. PS Galaxie – letní tábor / pronájem 
základny, doprava, jídlo, nákup spotřebního 
materiálu, sportovního vybavení, výtvarného 
materiálu

15 000,00            

4359 5223
Pobočka Diakonie Církve bratrské 
v Praze 3

Stacionář pro děti s kombinovaným 
postižením / mzdové prostředky, energie, 
pomůcky pro terapie, opravy a údržba, 
právní a ekonomické služby, školení a kurzy, 
cestovnní náhrady (nácvik jízdy, doprovod)

30 000,00            

3311 5212 Pocková Johana
Rómeo a kamélie / honoráře umělcům, za 
tvorbu choreografie, za práci produkční, 
osvětlovače a zvukaře, pronájem divadla

14 200,00            

4351 5221
POHODA - společnost pro 
normální život lidí s postižením, 
o.p.s.

Asistence POHODA / úhrada mzdových 
nákladů asistentů sociální služby osobní 
asistence u konkrétního uživatele služby

6 000,00              

3319 5221 Pražský hudební institut, z.ú.

Mezinárodní violoncellová soutěž Jana 
Vychytila - 13. ročník / honoráře porotců, 
nájem za koncertní sál, tisk brožur a plakátu, 
pořízení zvukového a obrazového záznamu 
ze soutěže a koncertu, odměny pro zajištění 
organizace soutěže a vedení webových 
stránek soutěže

36 100,00            

4339 5222 Pro Dialog, z.s.

Podpora dialogu v rodinách s ohroženými 
dětmi V na Praze 3 / část platů odborných 
pracovníků, část odvodů sociálního a 
zdravotního pojištění, financování prostor 
poradny

20 000,00            

4379 5221 PROGRESSIVE,  o.p.s.

No Biohazard / zdravotnický a hygienický 
materiál, kancelářské potřeby, opravy a 
údržba, cestovné, energie, nájem, osobní 
náklady (DPČ, DPP)

10 000,00            

4349 5221 Prostor plus o.p.s.

Program Pilot / částečná úhrada mzdových 
nákladů pracovníka v přímé péči a 
materiálových nákladů (hygienický materiál, 
terapeutické pomůcky, hry, deky)

10 000,00            

4375 5222 R - Mosty, z.s.

Nízkoprahový klub R-Mosty / částečné 
osobní náklady pracovníků v přímé péči s 
dětmi a mládeží a pracovníků v 
administrativě služby, provozní náklady, 
kancelářské potřeby, drobný materiál, nájem 
a energie, právní služby, povinné vzdělávání 
pracovníků a supervize, pojištění sociální 
služby

150 000,00          

4375 5222 R - Mosty, z.s.

Sociálně právní poradna R-Mosty / částečné 
osobní náklady pracovníků pracovníků v 
přímé péči s uživateli a pracovníků 
administrativy služby, evidenční software, 
kancelářská technika, energie, telefony a 
internet, nájemné, právní a ekonomické 
služby, školení pracovníků, údržba a opravy 
prostor, služby, cestovné

205 000,00          

3419 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.
Pohybové programy pro seniory / mzdové 
náklady, část provozních nákladů,  
propagace, údržba prostor, část účetnictví

60 000,00            
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3311 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.

Divadelní spolek Proměna / nájmy prostor 
pro zkoušení, nájmy divadelních sálů na 
zkoušku a představení, osobní náklady 
spojené s produkcí, režií, dramaturgií, 
úpravou scénáře, technické zajištění (zvukař, 
osvětlovač), propagace

23 200,00            

4379 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.

Občanská poradna REMEDIUM / osobní 
náklady vč. odvodů, nájemné, kancelářské 
potřeby, odborná literatura, hygienické 
prostředky, vybavení poradny, telefony, 
poštovné, účetní služby, povinné vzdělávání, 
úklid prostor OP, aktualizace ASPI, 
databáze, správa webu a sítě

60 000,00            

4379 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.

Klub Remedium / kancelářské potřeby, 
telefony, internet, účetnictví, nájem prostor, 
školení sociálních pracovníků,  mzdové 
prostředky

100 000,00          

4379 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.
vzdělávání seniorů / osobní náklady 
(lektorné, koordinátorka, provozní, pokladní, 
správa sítě a webu), propagace, účetnictví 

70 000,00            

3421 5221 REMEDIUM Praha o.p.s.

Semináře zaměřené na posílení finanční 
gramotnosti dětí navštěvujících Základní 
školy na Praze 3 / lektorné a další osobní 
náklady včetně odvodů (koordinace, 
administrace), nájem (místnost pro 
koordinátora), kancelářské potřeby, výukové 
materiály

30 000,00            

4356 5221 Ruka pro život o.p.s.

Poskytování sociálních služeb občanům MČ 
Praha 3 / dofinancování hrubých mezd, 
pojistné na sociální a zdravotní pojištění 
pracovníků přímé péče na pracovní smlouvy

10 000,00            

3329 5223
Římskokatolická farnost u kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - 
Vinohrady

Obnova exteriéru hlavní lodi a sakristie 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - 
Vinohrady - etapa 4 / obnova a restaurování 
národní kulturní památky: obnova exterieru 
hlavní lodi a sakristie, zdobné koule na 
nárožích tympanonu, čištění a oprava 
režného zdiva, průběžného obkladu soklu 
fasády, patrové římsy vč. obnovy původních 
chrličů

165 000,00          

3329 5223
Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Prokopa Praha - Žižkov

Záchrana a obnova technického stavu 
kostela sv. Anny / obnova a restaurování 
kulturní památky, pokračování a dokončení 
restaurování dveří a oken

165 000,00          

4379 5221 SANANIM z. ú.

Pracovní a sociální agentura SANANIM, z.ú. 
/ provozní náklady (kancelářské potřeby - 
papír, tonery), drobný režijní materiál, 
nemateriálové náklady (energie, služby), 
ostatní služby (telefony, poštovné, internet, 
část nájemného prostor), osobní náklady

25 000,00            

4379 5221 SANANIM z. ú.

Ambulance pro gambling SANANIM, z.ú. / 
nemateriálové náklady (energie, služby, 
podíl na vytápění prostor, internet, část 
nájemného), osobní náklady

26 000,00            

3545 5222
SDMO - Sdružení pro komplexní 
péči při dětské mozkové obrně, z. 
s.

Komplexní léčebná rehabilitace pro osoby s 
diagnózou DMO / osobní náklady včetně 
odvodů (fyzioterapeut, zdravotní sestra, 
projektová manažerka, ekonom/účetní) 

30 000,00            
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3421 5213 Sdružení dětí Veverka s.r.o.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže 
mateřského centra Veverka / provozní 
náklady (nájemné, služby), osobní náklady 
(odborní lektoři, přednášející)

20 000,00            

4319 5221
Sdružení pro integraci a migraci, 
o. p. s.

Pomocná ruka / částečné pokrytí osobních 
nákladů (právník, sociální pracovník, 
psychosociální terapeut, koordinátor 
projektu, finanční manažer, interkulturní 
pracovník), energie, nájemné, účetní, spoje

50 000,00            

3312 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.

Účast koncertního sboru Zvonky na festivalu 
v Číně / technické zabezpečení akce - 
částečná úhrada nákladů na dopravu, 
ubytování a stravování sboristů a sboristek

95 200,00            

3421 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.

Mimopražská soustředění sborů studia 
Zvoneček - Praha v roce 2019 / ubytování, 
doprava materiálu a osob, drobný spotřební 
materiál, ostatní osobní náklady spojené s 
realizací projektu

30 000,00            

3419 5222 Senior fitnes z. s.

Senioři Prahy 3 v pohybu / pronájmy 
tělocvičen a bazénů, odměny cvičitelů, 
zázemí organizace (pronájem kanceláře, 
účetnictví,
elektřina, vodné, stočné apod.)

30 000,00            

4379 5222
Senioři České republiky, z. s., 
Základní organizace Praha 3

Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 
3 / poznávací a lázeňské zájezdy, provozní 
náklady, společenské a vzdělávací akce

100 000,00          

3419 5222 Slovo 21, z. s.

Pojďme hrát fotbal! / sportovní vybavení, 
materiály, pronájem prostor a zajištění obědů 
pro účastníky, tištěná propagace, PR, 
rozhodčí, zdravotník, moderátor, asistenti, 
zvuková technika, lokální doprava a 
koordinátor projektu

10 000,00            

3419 5222 Smart Running z.s.

Běžecká škola Prahy 3 pro rok 2019 / 
částečné pokrytí nákladů na vedení tréninků, 
propagace, nákup materiálu a pomůcek pro 
realizaci tréninků, závodů a seminářů, 
poskytnutí pronájmu prostoru šaten a zázemí 
organizace Běžecké školy Prahy 3

20 000,00            

3319 5222 Spielraum Kollektiv z. s.

Babylon ON AIR / honoráře pro zvukaře a 
performery, zapůjčení techniky (sluchátek), 
spotřební rekvizity, produkce, propagace, 
inzerce

20 400,00            

3319 5222 Spielraum Kollektiv z. s.
Papír / honoráře: režie/koncept, skladatel, 
osvětlení, umělci, produkce, dramaturgie

44 100,00            

6409 5225
Společenství vlastníků jednotek 
domu Kališnická č.p. 2889, Praha 
3

Kultivace domu a jeho okolí - Kališnická 
2889, Praha 3 - Žižkov / zakoupení velkých 
květináčů, zeminy a vhodných zelených a 
kvetoucích keřů a rostlin, 
samozavlažovacích truhlíků a držáků 

45 000,00            

6409 5225
Společenství vlastníků Na Hlídce 
10, Praha 3

Rekultivace předzahrádky bytového domu 
Na hlídce 2412/10 / kultivace terénu, 
doplnění substrátu, zahradnické a drobné 
stavební práce, osivo a sazenice

52 700,00            
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3313 5222
Společnost pro podporu a rozvoj 
kina AERO z.s.

Filmové přehlídky v kině Aero v roce 2019 / 
propagace přehlídek, licenční poplatky za 
uváděné filmy

122 100,00          

3313 5222
Společnost pro podporu a rozvoj 
kina AERO z.s.

Aero seniorům 2019 / propagace projektu, 
licenční poplatky za uváděné filmy

67 500,00            

3313 5222
Společnost pro podporu a rozvoj 
kina AERO z.s.

AERTĚK 2019 / ubytování, náklady na 
lektory, propagace

60 000,00            

3313 5222
Společnost pro podporu a rozvoj 
kina AERO z.s.

Příměstské tábory v kině Aero 2019 / 
propagace, spotřební materiál, náklady na 
lektory a produkční

50 000,00            

3313 5222
Společnost pro podporu a rozvoj 
kina AERO z.s.

Aeroškola 2019 / částečné krytí výdajů 
spojených s propagací projektu, pronájem 
ateliéru Aeroškoly, drobný spotřební materiál 
potřebný k animačním a filmovým dílnám, 
náklady na lektory

80 000,00            

3421 5222
spolek Kung - Fu škola Petry 
Lorenzové

Příměstský tábor Kung - Fu / výuka, 
pedagogický dozor, zajištění prostor, strava 
3 x denně, odměny pro děti

38 000,00            

3419 5222
Sportovní klub Slavia Praha - 
odbor zrakově postižených, z.s.

Kuželky zrakově postižených / celoroční 
pronájem kuželny

45 000,00            

4374 5223
Středisko křesťanské pomoci 
Horní Počernice

Středisko křesťanské pomoci Horní 
Počernice - Azylový dům / provozní náklady 
a materiální náklady, nájemné 

80 000,00            

3421 5222 Šikovné děti, z.s.

 Šikovné děti - Kutil Junior / nájemné, 
 lektorská činnost, nářadí, pomůcky, materiál 

   + příprava, administrativa, doprava, pojištění, 
 propagace

16 000,00            

3421 5222 Šikovné děti, z.s.

Příměstský řemeslný tábor Kutil Junior / 
nájemné, lektorská činnost, nářadí, 

 pomůcky, materiál + příprava, odměny, 
     stravné, výlet, administrativa, doprava, 

 pojištění, propagace

25 000,00            

3311 5221 Tanec Praha z.ú.
PONEC - divadlo pro tanec 2019 / umělecké, 
produkční a propagační náklady, projektový 
management

102 000,00          

3311 5221 Tanec Praha z.ú.

TANEC DĚTEM 2019 / honoráře tanečních i 
hudebních umělců působících na školách při 
taneční a pohybové výuce, náklady na 
koordinaci a produkční zabezpečení 
projektu, služby techniků (OSVČ), pronájem 
potřebné techniky (ozvučení), přeprava 
scénických objektů a účinkujících umělců, 
propagace

65 200,00            

3311 5221 Tanec Praha z.ú.

Hlasové a pohybové dílny pro seniory 2019 / 
honořáře lektorů - profesionálních umělců, 
pokrytí produkčních a technických nákladů, 
propagace

35 600,00            

3319 5222 TAPATAN - ostrov čtení, z.s.
Tapatan dospělým / nájem, materiál na 
expozice, grafika, honoráře, propagace

25 800,00            

4375 5223 Teen Challenge International ČR

Volnočasové aktivity Centra dětí a mládeže 
TCI pro neorganizované děti a mládež na 
Žižkově / pojištění prostor, plyn, elektřina, 
vodné, služby, internet a telefon, svoz 
odpadu, drobný spotřební materiál (sportovní 
a výtvarné potřeby), OON (pracovník DPP), 
propagace, bankovní poplatky, potraviny 

100 000,00          

4375 5223 Teen Challenge International ČR

Lyžařský výcvik pro klienty z Centra dětí a 
mládeže TCI 2019 / ubytování, cestovné, 
jízdné-vleky, sportovní potřeby a oblečení, 
potraviny, lékárna

20 000,00            
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4375 5223 Teen Challenge International ČR
Letní tábor 2019 / pronájem skautské 
základny, cestovné, potraviny

20 000,00            

4312 5221 Tichý svět, o.p.s.
Tichá linka / osobní náklady pro pracovníky v 
přímé péči

20 000,00            

3525 5221 TŘI, o.p.s.
Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech / 
nákup léků a zdravotnického materiálu, 
úhrada energií, opravy a údržba

40 000,00            

4379 5213
Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha s.r.o.

Dobrovolnická činnost  studentů ve prospěch 
seniorů a dětí s postižením - aplikace nových 
trendů do oblasti speciálně pedagogické 
podpory / osobní náklady (DPP), spotřební 
materiál pro volnočasové aktivity 

10 000,00            

3312 5222 Via musica ad beatum z.s.

Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa 
Micky / honoráře porotců a propagace 
projektu ( CLV reklema "City light vitrina", 
propagace na internetu )

98 800,00            

3312 5222 Via musica ad beatum z.s.
PRAGuitarra Clásica, soutěž ve hře na 
klasickou kytaru / honoráře porotců, 
propagace projektu

55 900,00            

3419 5222 Volnočasovky SPORT, z. s.
Trénink těla i duše na Vítkově / lektor a jeho 
příprava (DPP), grafik a PR (DPP), reklama, 
posilovací guma

5 000,00              

3792 5222 Záhony pro školky z.s.

Záhony pro školky / zahradní slavnost pro 4 
třídy se senzoriálním workshopem, 
divadelním představením, výstavou, soutěží 
o nejlepší lahůdku z vlastní úrody 

45 000,00            

3319 5222 Zájmový klub seniorů z.s.
Zájmový klub seniorů z.s 2019 / zálohy na 
energie, vodu, teplo, teplou vodu, 
propagace, honoráře účinkujících

52 200,00            

3319 5222 Zákulisí, z.s.
Venušiny dny 2019 / honoráře, propagace, 
pronájem, technické zajištění projektu

61 100,00            

3319 5222 Zákulisí, z.s.
5 let Žižkovské Venuše / honoráře, technické 
zajištění projektu, propagace

65 200,00            

3311 5212 Zálešáková Daniela
Krvavá svatba / honoráře účinkujících a 
choreografů, produkce, propagace, náklady 
na zkoušky

22 800,00            

3329 5223 Židovská obec v Praze

Provedení záchranných prací na staticky 
havarijních náhrobcích na Novém židovském 
hřbitově / památkově chráněný hřbitovní 
areál: oprava, stabilizace a restaurování 
náhrobků (vztyčení, rovnání, slepování, 
čištění, odstranění nevhodných spár a 
přespárování)

165 000,00          

3545 5223 Židovská obec v Praze

Domácí zdravotní péče / částečná úhrada 
mzdových nákladů (zdravotní sestra), 
zdravotnický materiál (nákup inkontinenčních 
pomůcek, obvazového materiálu, hyg. 
potřeb, injekčních stříkaček, jehel, atd.)

25 000,00            

4351 5223 Židovská obec v Praze

Osobní asistence / částečné pokrytí 
mzdových nákladů pracovníků v přímé péči 
(sociální pracovnice, osobní asistentka), 
částečná úhrada nákladů za telefony 

20 000,00            

3745 5223 Židovská obec v Praze
Revitalizace a parkové úpravy veřejného 
prostoru Starého židovského hřbitova na 
Žižkově - projekt / vypracování projektu 

16 000,00            
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PAR POL Organizace Název projektu / účel Částka v Kč

Dotační fond (UZ 410)

4379 5222 Život bez závislostí z.s.

Komplexní program primární prevence pro I. 
stupeň základních škol MČ Praha 3 / 
kancelářské a výtvarné potřeby, osobní 
náklady (účetní, vedoucí programu, relizátor 
primární prevence), supervize

60 000,00            

4379 5222 Život bez závislostí z.s.

Komplexní program primární prevence pro II. 
stupeň základních škol MČ Praha 3 / 
kancelářské a výtvarné potřeby, osobní 
náklady (účetní, vedoucí programu, relizátor 
primární prevence), supervize

60 000,00            

10 430 000,00     CELKEM - dotační fond UZ 410
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hlavní činnost 
(zlepšený)

vedlejší činnost

2 142 554,02 25 512 232,07 8 426 478,70 3 027 210,57 2 357 735,40 5 384 945,97
929 679,16 4 978 719,69 2 851 574,97 2 158 863,04 546 793,00 2 705 656,04

101 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 57 000,00 557 613,71 155 327,30 52 851,49 48 558,00 101 409,49

102 Mateřská škola Waldorfská, Praha 3, Koněvova 240a/2497 15 845,16 174 061,54 93 176,20 160,47 69 320,00 69 480,47

103 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6 160 938,00 394 265,43 249 429,06 176 259,05 104 480,00 280 739,05

104 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204 39 420,00 51 423,99 256 569,05 176 980,43 0,00 176 980,43

105 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 97 037,00 888 979,75 268 903,05 528 308,46 67 923,00 596 231,46

106 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 92 846,00 1 540,07 35 918,30 6 700,74 6 800,00 13 500,74

107 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 72 593,00 1 139 748,98 194 725,31 1 155 061,75 75 557,00 1 230 618,75

108 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 57 342,00 35 506,60 53 773,71 1 641,85 0,00 1 641,85

109 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 76 708,00 1 022 763,89 382 869,77 57 526,67 7 376,00 64 902,67

110 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 47 750,00 189 650,93 406 850,00 1 364,57 3 840,00 5 204,57

111 Mateřská škola, Praha 3,  Vozová 5/953 60 800,00 28 602,08 25 500,92 564,44 1 520,00 2 084,44

113 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98 83 800,00 312 342,51 229 123,16 891,86 2 800,00 3 691,86

115 Mateřská škola, Praha 3,  U Zásobní zahrady 6/2697 67 600,00 182 220,21 499 409,14 551,26 158 619,00 159 170,26

Základní školy - celkem 1 094 996,86 19 107 699,87 5 041 448,82 863 055,37 1 513 281,40 2 376 336,77

202 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 122 000,00 1 451 433,07 150 469,89 56 920,45 57 614,40 114 534,85

203 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 184 300,00 3 700 240,05 594 894,88 29 383,97 365 784,51 395 168,48

204 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 50 562,00 640 840,62 198 517,41 137 714,97 100 336,29 238 051,26

206 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 180 458,00 3 900 764,29 1 231 950,00 103 701,28 291 769,46 395 470,74

207 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 131 529,06 1 590 413,86 408 187,44 10 780,90 7 579,47 18 360,37

208 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 23 553,80 2 045 507,06 522 089,24 548,88 103 876,86 104 425,74

209 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 207 937,00 3 149 553,88 304 018,35 89 056,66 124 557,96 213 614,62

211 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 66 620,00 936 915,19 1 042 390,30 276 449,89 199 464,00 475 913,89

212 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 128 037,00 1 692 031,85 588 931,31 158 498,37 262 298,45 420 796,82

117 878,00 1 425 812,51 533 454,91 5 292,16 297 661,00 302 953,16

205 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 117 878,00 1 425 812,51 533 454,91 5 292,16 297 661,00 302 953,16

91 245,00 3 130 918,24 137 429,75 2 107 862,91 1 052 790,81 3 160 653,72

302 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12/12a 22 574,00 10 334,19 78 250,58 2 101 746,03 264 243,81 2 365 989,84

303 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/5 68 671,00 3 120 584,05 59 179,17 6 116,88 788 547,00 794 663,88

90 100,00 366 334,57 520 211,15 3 294,38 267 256,21 270 550,59

401

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za 
Žižkovskou vozovnou 19/2716 90 100,00 366 334,57 520 211,15 3 294,38 267 256,21 270 550,59

107 330,89 4 334 391,37 2 560 639,39 1 119 148,45 288 190,00 1 407 338,45

402 Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 10 431,00 1 103 184,95 314 776,54 415 563,27 133 982,00 549 545,27

403 Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/8 35 550,00 248 534,32 1 016 155,07 700 228,55 154 208,00 854 436,55

404 Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26 61 349,89 2 982 672,10 1 229 707,78 3 356,63 0,00 3 356,63

2 431 229,91 33 343 876,25 11 644 758,99 6 257 516,31 3 965 972,42 10 223 488,73

odd.33 - Kultura

odd.34 - Tělovýchova a zájmová činnost

odd. 43 - Sociální služby

Celkem 

HV po zdanění 
celkem

Stav finančních fondů a hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2019 (v Kč)

odd.31 - Vzdělávání a školské služby

Mateřské školy - celkem

První stupeň základních škol - celkem

Hospodářský výsledek po zdanění
Název organizaceORG

411                
Fond odměn

413 + 414            
Rezervní fond

416              
Fond investic
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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Rada městské části 

v působnosti jediného akcionáře
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

U S N E S E N Í
č. 7

ze dne 18.05.2020

Výroční zpráva společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
1. výroční zprávu společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. za rok 2019
2. roční účetní závěrku za rok 2019
3. návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019
4. zprávu o vztazích 

II. b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu dozorčí rady 

2. výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2019

Jiří Ptáček 
starosta městské části

Jan Materna 
uvolněný člen rady
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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Rada městské části 

v působnosti jediného akcionáře
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

U S N E S E N Í
č. 8

ze dne 18.05.2020

Výroční zpráva společnosti za rok 2019

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
1. výroční zprávu za rok 2019
2. roční účetní závěrku za rok 2019
3. návrh na převod vzniklého zisku
4. zprávu o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající

II. b e r e  n a  v ě d o m í
1. zprávu dozorčí rady
2. výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2019

Jiří Ptáček 
starosta městské části

Jan Materna 
uvolněný člen rady
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Příloha č. 2 

OPATŘENÍ POTŘEBNÁ K NÁPRAVĚ ZJIŠTĚNÝCH CHYB A NEDOSTATKŮ UVEDENÝCH VE 
ZPRÁVĚ AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 
ZA ROK 2019 

 

Chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmene c) zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků: 

1) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – hlavní činnost 
 
V rámci inventarizace účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – nám 
byl předložen inventarizační soupis, na základě kterého konstatujeme, že soupis 
obsahuje investiční akce bez doloženého ORGu. Jedná se o investice v celkové výši 2 
453 tis. Kč. Jde o opakovaný nedostatek z přezkoumání hospodaření roku 2018, kdy 
nebyly dostatečně doloženy investice ve výši 14 836 tis. Kč. Během roku 2019 byl 
analyzován zůstatek účtu 042 a u investičních akcí, se kterými se počítá s 
dokončením, byl doplněn identifikátor ORG. Zároveň byla usnesením Rady městské 
části č. 3 ze dne 15. 1. 2020 ponížena hodnota účtu 042 o částku 4 791 tis. Kč, z čehož 
2 666 tis. Kč činí nerealizovatelné investice a 2 125 tis. Kč tvoří částky, které byly 
chybně zařazeny do investic z důvodů, které nebyly v době zařazení 
známy. Doporučujeme prověřit nedokončený majetek bez přiřazeného identifikátoru 
ORG. 
 
Jako nápravné opatření se ukládá: 
 

• Vedoucímu OTSMI ve spolupráci s vedoucí OOŽP, vedoucím OI a OÚR 
(případně dalšími vedoucími odborů, které účtují na účtu 042), a dále s 
řediteli akciových společností  – zajistit analýzu nedokončeného majetku bez 
přiřazeného identifikátoru ORG na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek v celkové výši 2.453 tis. Kč, v případě zjištění 
neopodstatněnosti některých položek zajistit odpis zmařených investic. 

 
Termín: 30. 9. 2020 
 

• Všem vedoucím odborů –  důsledně posuzovat zařazení nedokončeného 
majetku a v případě zařazení na účet 042 zajistit přiřazení příslušného 
identifikátoru ORG 

 
Termín: průběžně 

 
2) Účtování nákladů z pojistného – hlavní činnost 

Při dílčím přezkoumání roku 2019 bylo zjištěno, že náklady na pojistné (pojištění 
majetku, vozidel, příspěvkových organizací zřizovatele a odpovědnosti Rady městské 
části) jsou účtovány na syntetický účet 518. Dle „Metodiky účetnictví pro vedení 
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pomocného analytického přehledu“ používaného magistrátem Hlavního města Prahy 
by mělo být pojistné účtováno na nákladový účet „549 - Ostatní náklady z činnosti – 
pojistné na neživotní pojištění“. V současné době účetní jednotka účtuje na analytický 
účet 549.0930 pouze spoluúčasti vyplývající z pojistných událostí. Doporučujeme 
účtovat náklady z pojistných smluv na syntetický účet 549 – Ostatní náklady 
z činnosti. Tento nedostatek byl opraven v průběhu konání závěrečného 
přezkoumání. 

Jako nápravné opatření se ukládá: 
 

• Vedoucímu OKÚ - OSÚ – důsledně dodržovat nastavenou kontaci (účet 549) 
při likvidaci faktur pojistného. 

 
Termín: průběžně 

 
Chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmene b) zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků: 

 
1) Účet 459 – Ostatní dlouhodobé závazky – hlavní činnost 

Na analytickém účtu 4590300 jsou evidovány nesplacené zůstatky z fakturace 
s odloženými splátkami včetně úroků vůči společnosti ENESA, a.s. vystavené na 
základě Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem č. 
2014/00869/OKÚ-OS ze dne 26. 5. 2014. Tyto zůstatky jsou k 31. 12. 2019 ve výši 
25 806 858 Kč. V tomto zůstatku je celková částka závazku – jak do jednoho roku, tak 
nad jeden rok. Dle § 31vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, položky 
dlouhodobých závazků obsahují stavy závazků se splatností delší než jeden rok. Dle 
našeho názoru by měla být částka rozdělena na dlouhodobou a krátkodobou část a 
dle tohoto rozdělení vykázána v příslušných řádcích rozvahy. Tento nedostatek se 
opakuje z minulého roku a jeho přezkumu. Na tento nedostatek reagovala městská 
část Praha 3 nápravným opatřením, které stanovuje přeúčtovávání částí 
dlouhodobého závazku vůči ENESA se splatností do jednoho roku na účet 
krátkodobých závazků a to do 31. 1. příslušného kalendářního roku. Nesprávným 
výkladem nápravného opatření však došlo k situaci, kdy byla roční platba splatná 
v roce 2019 přeúčtována z dlouhodobých závazků na krátkodobé, poté uhrazena, ale 
již nedošlo k 31. 12. 2019 rozdělení další části závazku na dlouhodobou a 
krátkodobou část (splatnou v roce 2020). 

 
Jako nápravné opatření se ukládá: 
 

• Vedoucímu OTSMI – zajistit pokyn pro oddělení účetnictví odboru 
ekonomického k přeúčtování poměrné části dlouhodobých závazků (se 
splatností do 1 roku) vyplývajících ze Smlouvy o poskytování energetických 
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služeb se zaručeným výsledkem do krátkodobých závazků s přesným 
vyčíslením.  

Termín: do 31. 12. kalendářního roku, který předchází roku, za který se krátkodobé 
závazky vypočítávají (např. k 31. 12. 2020 budou převedeny závazky ve výši splátek, 
které proběhnou v roce 2021) 

 
• Vedoucí OE – na základě pokynu OTSMI zajistit přeúčtování poměrné části 

dlouhodobých závazků na krátkodobé závazky.  

Termín: vždy k 31. 12.   

 
2) Zveřejňování v registru smluv – vedlejší hospodářská činnost 

Při kontrole smluvních vztahů bylo zjištěno, že nově uzavřený dodatek č. 3 ze dne 26. 11. 
2019 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne 07. 5. 2008 pod č. j: 
OBNP3/56/08/279/Sm, je chybně zveřejněn v registru smluv. Místo dodatku č. 3 byl 
v registru smluv zveřejněn dodatek č. 1 k této smlouvě. Z důvodu neplatnosti této 
smlouvy způsobeným chybným zveřejněním dle § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, byla uzavřena s nájemcem Smlouva o vypořádání závazků ze dne 
7. 5. 2020, která napravuje vzniklý stav bez vzniku finanční škody. Doporučujeme věnovat 
zvýšenou pozornost zveřejňování smluv v registru smluv, neboť plnění poskytnuté na 
základě chybně zveřejněných nebo nezveřejněných smluv či dodatků, které podléhají 
uveřejnění, je poskytnuto bez právního důvodu a zakládá nárok na vrácení. 

Jako nápravné opatření se ukládá: 
 

• Vedoucímu OVHČ – důsledně dodržovat zákon č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

Termín: průběžně 
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Důvodová zpráva 
Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 
Odbor ekonomický předkládá v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů Radě městské části Praha 3 výsledky hospodaření za rok 2019. 

 

 Závěrečný účet se skládá: 
 

o z údajů o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a o dalších 

finančních operacích včetně tvorby a použití účelových fondů 

o z vyhodnocení výsledků hospodářské činnosti městské části Praha 3 

o z vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy 

o ze zhodnocení finančního hospodaření organizací, jež jsou zřízeny městskou částí 

Praha 3 

o ze zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 

za rok 2019 

o z výroční zprávy Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. za rok 2019 

o z výroční zprávy Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. za rok 2019 

 

Rozpočet městské části Praha 3 schválený Zastupitelstvem městské části na rok 2019 obsahoval: 

 objem příjmů  1 038 697,5 tis. Kč 

 objem výdajů 1 038 697,5 tis. Kč 

 tj. vyrovnaný rozpočet 

 

Upravený rozpočet na rok 2019 obsahoval: 

 objem příjmů  1 190 024,1 tis. Kč 

 objem výdajů  1 243 331,9 tis. Kč 

 tj. hospodaření se schodkem ve výši 53 307,8 tis. Kč. 

 

Účetní skutečnost k 31.12.2019 činila: 

 objem příjmů 1 226 376,8 tis. Kč 

 objem výdajů   972 438,5 tis. Kč 

 tj. hospodaření s přebytkem ve výši 253 938,3 tis. Kč. 

 

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2019 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. 

To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2019 kladného salda hospodaření ve výši  

253 938,3 tis. Kč, což ovlivňuje nízké plnění výdajů.  

 

 

 

 



Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2019 se městské části 

Praha 3 podařilo naplnit, resp. byly překročeny. Vyšší plnění vlastních příjmů je ovlivněno zejména 

přijatými sankčními platbami, místními poplatky a ostatními nedaňovými příjmy. Třída 4 – Dotace 

vykazují nižší plnění k upravenému rozpočtu roku 2019, což ovlivňuje položka 4137 – převody mezi 

statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, městská část dle 

pokynu MHMP provedla rozpočtové opatření v souvislosti s přijatými dotacemi, avšak příjem 

finančních prostředků neproběhl, a to u dotací prostřednictvím EU. 

 

Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2019 je patrné, že 

městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší 

míře, než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 63 – Finanční 

operace, 61 – Správa, 43 – Sociální služby a pomoc a 34 – Sport a zájmová činnost. Neplnění 

kapitálových výdajů ovlivňují akce, které nebyly včas zahájené, a to vzhledem k výběrovým řízením  

a stavebním povolením nebo se od jejich realizace upustilo. Největší podíl na neplnění kapitálových 

výdajů má oddíl 63 – Finanční operace, 37 – Ochrana životního prostředí a 36 – Bydlení, komunální 

služby a územní rozvoj. 

 

Z tabulky týkající se stavu finančních fondů a hospodářských výsledků příspěvkových organizací 

zřízených MČ Praha 3 za rok 2019 je patrné, že všechny příspěvkové organizace dosáhly v roce 2019 

kladného hospodářského výsledku. Z důvodu situace letos nedošlo k osobnímu projednávání rozborů 

hospodaření s řediteli příspěvkových organizací, která se konají za účelem zhodnocení 

hospodářského výsledku předešlého kalendářního roku a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření 

do peněžních fondů příslušných organizací. Po vzájemné dohodě došlo k návrhu rozdělení 

zlepšeného hospodářského výsledku všech organizací za rok 2019 přidělením hospodářského 

výsledku v plné výši do rezervního fondu. 

 

Zpráva společnosti HZConsult s.r.o. o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 3 

za rok 2019 konstatuje dle § 10 odst. 2 písmene d) a odst. 3 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků závěr, že byly zjištěny chyby a nedostatky mající 

závažnost dle § 10 odst. 3 písmene c) a chyby a nedostatky mající závažnost písmene b). 

 

Vzhledem k výroku společnosti HZConsult s.r.o. musí Zastupitelstvo městské části Praha 3 dle § 17, 

odst. 7, písm. b), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přijmout 

závěrečný účet s výhradami, na základě nichž přijme opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb 

a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily škodu. V rámci 

zjištěných chyb a nedostatků nedošlo ke vzniku škody. 

 

 

 

 

 



Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 projednal závěrečný účet za rok 2019 na 

svém jednání dne 01.06.2020 a přijal k němu následující usnesení: „Výbor finanční 

Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit 

závěrečný účet za rok 2019, souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2019 s výhradami  

a přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.“ 
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