
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2040 
ze dne  30.8.2021 

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratku finančních prostředků do státního 
rozpočtu z akce realizované v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání          

(OP VVV) 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu hlavního města Prahy a vrácení části dotace Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy z akce realizované v rámci Operačního programu výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV) 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: 3.9.2021 

 

 
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-41358  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2040 ze dne 30. 8. 2021

Úprava Částka

rozpočtu

 (v tis. Kč) (v Kč)

Praha 5 0015003000005 EU-Šablony II MŠ P5-Barrandov, Kurandové 669 6330 4137 33063 0416 91,3 91 328,00

91,3 91 328,0

Úprava Částka

rozpočtu

 (v tis. Kč) (v Kč)

ROZ MHMP 0015003000000 EU-Šablony II MŠ P5-Barrandov, Kurandové 669 6402 5364 33063 0416 91,3 91 328,00

91,3 91 328,0

II. Úprava rozpočtu výdajů vlastního hlavního města Prahy a vrácení účelové neinvestiční dotace MŠMT (strana DAL)

Účel / Název akce ODPA

C e l k e m

  Úprava rozpočtu  vlastního hlavního města Prahy v souvislosti s vratkou transferů poskytnutých ze státního rozpočtu

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Městská část ORG POL ÚZ ORJ

C e l k e m

Odbor ORG Účel / Název akce ODPA POL ÚZ ORJ



Důvodová zpráva 

 

 

MŠMT na základě schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu vyzvalo z důvodu změny nebo 

neuskutečnění části aktivit příspěvkovou organizaci zřizovanou MČ Praha 5 k vrácení části 

finančních prostředků, které jí byly v předchozích letech poskytnuty na projekt realizovaný v rámci 

Šablon pro MŠ a ZŠ II. Výzva MŠMT k vrácení finančních prostředků je přílohou č. 1 k důvodové 

zprávě. 

 

Vratka musí být vrácena na účet MŠMT prostřednictvím hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu je Radě 

hlavního města Prahy předkládán ke schválení návrh na úpravu rozpočtu příjmů a výdajů vlastního 

hlavního města Prahy o 91,3 tis. Kč a na vrácení částky MŠMT dle přílohy č. 1 k usnesení. 

 

Na základě výzvy MŠMT již škola (prostřednictvím městské částí) finanční prostředky na účet hl. 

m Prahy vrátila. 

 

 

Příloha 

 

Výzva k vrácení části dotace – EU Šablony II 
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