
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2685 
ze dne  1.11.2021 

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s přijetím vratky účelové neinvestiční 
dotace poskytnuté MČ Praha - Koloděje v roce 2020 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v souvislosti s přijetím vratky účelové 
neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha - Koloděje v roce 2020 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 12.11.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Tisk: R-42087  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2685 ze dne 1. 11. 2021

                                Úprava rozpočtu  příjmů - pol. 4137 - vratka dotace od MČ hl. m. Prahy

Úprava Částka

Městská část/ ORG Účel / rozpočtu

Odbor Název akce ODPA UZ  (v tis. Kč) (v Kč)

Praha - Koloděje 0091642000033
vratka dotace na grantový program prim. 

prevence ve školách  poskytnutá v r. 2020
6330 4137 00115 1016 35,5 35 500,00

C e l k e m 35,5 35 500,00

                                                          Úprava rozpočtu - tř. 8 - financování (strana DAL)

ROZ MHMP 0091606000033
navýšení tř. 8 - financování - vratka dotace  

poskytnuté MČ v r. 2020
0000 8115 00024 1016 35,5

C e l k e m 35,5

ORJ

POL ORJ

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP

Číslo akceOdbor/Organizace POLODPA UZÚčel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)



 

Důvodová zpráva 
 

 

Na ZBÚ hl. m. Prahy byly dne 7. 10. 2021 připsány finanční prostředky ve výši 35 500 Kč. 

Jedná se o vratku účelové neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha – Koloděje z rozpočtu hl. 

m. Prahy v roce 2020 na financování projektu specifické primární prevence v rámci 

Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a 

školských zařízeních pro rok 2020 (ÚZ 115). Dotace byla určena pro ZŠ a MŠ Koloděje, 

Lupenická 20/6, Praha 9 na projekt s názvem „Všichni jsme kamarádi“. 

 

Grantovými podmínkami pro vypořádání dotace, které byly uvedeny v usnesení RHMP          

č. 1726 ze dne 26. 8. 2019 (k návrhu na vyhlášení Programů primární prevence ve školách a 

školských zařízeních pro rok 2020), byl termín předložení finančního vypořádání dotace 

stanoven na 30. 4. 2021. 

 

V této souvislosti je Radě HMP předkládána ke schválení úprava rozpočtu hl. m. Prahy  

dle přílohy č. 1 k usnesení. 
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