Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1972
ze dne 7.9.2020
k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu běžných výdajů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

odvedení finančních prostředků ve výši 65.372 Kč Finančnímu úřadu pro hlavní
město Prahu, Územnímu pracovišti pro Prahu 9

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 11.9.2020

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
R-37715
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1972 ze dne 7. 9. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy
Úprava rozpočtu běžných výdajů

Organizace
PO MHMP - soukromé školy

Číslo akce/
Org.
91653000000

Účel/
Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

soukromé školy

3119

5909

33155

0416

Celkem

Odbor/Organizace

Odbor ROZ - platba Finančnímu úřadu pro hlavní
město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 9

Číslo akce/
Org.

IČ

ODPA

POL

UZ

ORJ

0091653001050

ATHOZ spol. s r.o., Praha
9, Kolbenova 961/27D

3123

5363

33155

0416

Celkem
Běžné výdaje celkem

1

Úprava
rozpočtu
(v tis.Kč)

Částka
(v Kč)

-65,40

-65 372,00

-65,40

-65 372,00

Úprava
rozpočtu
(v tis.Kč)

Částka
(v Kč)

65,40

65 372,00

65,40

65 372,00

0,00

0

Důvodová zpráva
Magistrátu hlavního města Prahy (poddlužník), odboru ROZ byl doručen exekuční příkaz na
přikázání jiné peněžité pohledávky, kterým Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní
pracoviště pro Prahu 9, nařídil daňovou exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky. Tento
správce daně vymáhá po Soukromém středním učilišti ATHOZ, spol. s.r.o. jako dlužníkovi
pohledávku ve výši 65 372 Kč. Z tohoto příkazu vyplývá, že poddlužník je povinen vyplatit
přikázanou pohledávku:
a) je-li splatná – na účet správce daně
b) není-li splatná – výplata taktéž správci daně, jakmile se stane splatnou.

Důvodem tohoto kroku je, že Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro
Prahu 9 eviduje za dlužníkem Soukromé střední učiliště ATHOZ, spol. s.r.o. neuhrazené
daňové povinnosti ve výši 65 372 Kč již po datu splatnosti a v souladu s ust. § 178 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, přikročil k jejich vymáhání, a to až
do celkové částky uvedené v exekučním příkazu.
Magistrát hlavního města Prahy tyto finanční prostředky ve výši 65 372 Kč, určené na úhradu
daňové exekuce, převede na účet Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Územnímu
pracovišti pro Prahu 9.
Organizaci Soukromé střední učiliště ATHOZ, spol. s.r.o. bude o tuto částku snížena záloha
poskytované státní dotace na 4. čtvrtletí roku 2020.
Úprava rozpočtu je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení.

