
 
 

 
 

Městská část Praha 8
 

90. Rada městské části
ze dne 26.05.2021

 
USNESENÍ

č. Usn RMC 0214/2021
 

k návrhu "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 2020
 

Rada městské části
 

1. bere na vědomí
 1.1 návrh "Závěrečného účtu" městské části (MČ) Praha 8 za rok 2020, jehož souhrn

tvoří přílohy č. 1 až 13 tohoto usnesení,

1.2 že hospodaření MČ Praha 8 za rok 2020 skončilo rozdílem (přebytkem)
mezi příjmy a výdaji v částce 70 495 tis. Kč, při plnění celkových příjmů po konsolidaci
na 88,53 % rozpočtu po změnách na rok 2020 a celkových výdajů po konsolidaci
na 78,01 % rozpočtu po změnách na rok 2020 a při zvýšení stavu krátkodobých
finančních prostředků na bankovních účtech od 1. ledna 2020 o 93 473 tis. Kč,

1.3 že součástí podkladového materiálu k návrhu "Závěrečného účtu" MČ Praha 8
za rok 2020 je v souladu s ust. § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, "Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření městské části Praha 8 za období od 1. ledna 2020
do 31. prosince 2020", vyhotovená Odborem kontrolních činností  Magistrátu hlavního
města Prahy, vč. návrhu k nápravě chyb a nedostatků,

1.4 že v souladu s ust. § 17 odst. 6 citovaného zákona č. 250/2000 Sb. bude návrh
"Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 2020 zveřejněn ve stanovené lhůtě
před jeho projednáním v Zastupitelstvu městské části Praha 8 na "Úřední desce"
Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 8 a v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup,

1.5 že v souladu s usnesením č. Usn RMC 0508/2020 Rady městské části Praha 8
ze dne 18. listopadu 2020 byla provedena inventarizace majetku a závazků
MČ Praha 8 k 31. 12. 2020 ve všech stanovených inventarizačních místech,



 
 
 
2. souhlasí
 2.1 s tím, aby Zastupitelstvu městské části Praha 8 byl předložen k  projednání

návrh "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 2020 uvedený
v přílohách č. 1 až 13 tohoto usnesení, s těmito výsledky:

příjmy po konsolidaci celkem                                                   1 040 951  tis. Kč,
výdaje po konsolidaci celkem                                                     970 456  tis. Kč,

výsledek hospodaření (přebytek)                                              +  70 495 tis. Kč,

při zvýšení stavu krátkodobých finančních
prostředků na bankovních účtech od 1.1.2020 o                           +  93 473 tis. Kč,

2.2 se "Závěrečnou zprávou" o inventarizaci majetku a závazků městské části Praha 8
za rok 2020, uvedenou v příloze č. 14 tohoto usnesení,

 
 
 
3. doporučuje
 aby podle ust. § 17 odst. 7 písm. a) citovaného zákona č. 250/2000 Sb.,

uzavřelo Zastupitelstvo městské části Praha 8 projednání návrhu "Závěrečného účtu"
městské části Praha 8 za rok 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
MČ Praha 8 v roce 2020,  a to bez výhrad a přijalo opatření k nápravě chyb a
nedostatků,



 
 
 
4. schvaluje
 4.1 předběžné finanční vypořádání za rok 2020 mezi MČ Praha 8 a obcí, tj. hlavním

městem Praha, a finanční vypořádání (vyúčtování) ostatních finančních vztahů
za rok 2020 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení, s tím, že konečný vztah MČ Praha 8
k rozpočtu hl. města Prahy bude případně upraven po zasedání Zastupitelstva
hl. města Prahy,

4.2 na základě cit. zákona č. 250/2000 Sb., v souladu s ust. § 94 odst. 2
písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, a na základě "Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti a
Pravidel pro doplňkovou činnost příspěvkových právnických osob (organizací),
zřízených městskou částí Praha 8" (dále jen "Pravidel"), schválených usnesením
č. Usn RMC 0355/2020 ze dne 26. srpna 2020,

a) odvody nevyčerpané části neinvestičního příspěvku, poskytnutého příspěvkovým
organizacím zřízeným MČ Praha 8, do rozpočtu MČ Praha 8,

b) odvody nevyčerpaných účelových neinvestičních příspěvků, poskytnutých
příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 8 ze státního rozpočtu, rozpočtu
hl. města Prahy a rozpočtu MČ Praha 8, a jiné odvody dle "Pravidel",

c) odvody nevyčerpaných účelových investičních příspěvků, podléhajících finančnímu
vypořádání, do rozpočtu MČ Praha 8,

d) příděly z dosažených zisků příspěvkových organizací z doplňkové činnosti
za rok 2020 do fondů odměn a rezervních fondů příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha 8, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení,



 
 
 
5. ukládá
 

 
 5.1 předložit návrh "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 2020 k

projednání Zastupitelstvu městské části Praha 8.
 Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 02.06.2021
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Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský

Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8
 


