
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2817 
ze dne  15.11.2021 

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratku finančních prostředků                 
od MČ Praha 17 do státního rozpočtu 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 ve výši 165,60 tis. Kč          
a vrácení části dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí z projektu EU - Dětský klub 
pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
městskou částí Praha 17 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: 26.11.2021 

 

 
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-42282  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Úprava Částka
rozpočtu
 (v tis. Kč) (v Kč)

Praha 17 0010905000017

EU - Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007975)                                            
ukončení projektu 6330 4137 13013 0416 165,60 165 599,22

165,60 165 599,22

Úprava Částka
rozpočtu
 (v tis. Kč) (v Kč)

ROZ MHMP 0010905000000

EU - Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007975)                            
ukončení projektu 6402 5364 13013 0416 165,60 165 599,22

165,60 165 599,22

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2817 ze dne 15. 11. 2021

C e l k e m

Odbor ORG Účel / Název akce ODPA POL ÚZ ORJ

Úprava rozpočtu výdajů vlastního hlavního města Prahy a vrácení účelové neinvestiční dotace MPSV

Účel / Název akce ODPA

C e l k e m

  Úprava rozpočtu  hlavního města Prahy o vratku transferu poskytnutého ze státního rozpočtu

Úprava rozpočtu příjmů vlastního hlavního města Prahy

Městská část ORG POL ÚZ ORJ



 

 

D ů v o d o v á     z p r á v a 

 
 

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2./078/0007975 Ministerstvo práce a 

sociálních věcí poskytlo příjemci městské části Praha 17 dotaci ze státního rozpočtu ČR a z  

Evropského sociálního fondu (ESF) na realizaci projektu registrační číslo 

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007975) s názvem EU – Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny 

(ORG 0010905). 

 

Městská část obdržela v roce 2021 od Ministerstva práce a sociálních věcí avízo s výzvou 

k vrácení části poskytnuté dotace v celkové výši 165 599,22 Kč. Jedná se o vratku 

z finančního vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. 

 

Výše uvedené prostředky městská část Praha 17 vrátila dne 27. 10. 2021 na účet hl. m. Prahy. 

 

Radě hlavního města Prahy je předkládán ke schválení materiál na úpravu rozpočtu příjmů a 

výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 o částku 165,60 tis. Kč v souvislosti 

s přijetím vrácených prostředků od MČ Praha 17 na účet hl. m. Prahy ve výši 165 599,22 Kč a 

jejich vrácením ve stejné výši na účet Ministerstva práce a sociálních věcí dle přílohy č. 1 

k usnesení. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1) Výzva k vrácení dotace dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. 

2) Detail vratky 

3) Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2./078/0007975 
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