Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2626
ze dne 23.11.2020
k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416
Rada hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí
vrácení neinvestičního transferu z MŠMT ve výši 373.400,00 Kč poskytnutého na
realizaci dotačního programu „Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží
a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“

II.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
a vrácení nevyčerpané dotace na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

III.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 27.11.2020
2. radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D.
1. informovat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o úpravě rozpočtu dle bodu II. tohoto
usnesení
Termín: 17.12.2020

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-38497
MHMP - ROZ MHMP, radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2626 ze dne 23. 11. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením ve vazbě na schválený transfer ze státního
rozpočtu
Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020
Úprava rozpočtu příjmů

*
Číslo akce/
Org.

Odbor/Organizace
ROZ MHMP

0091651000058

Číslo rozhodnutí

ODPA

0039/8/SOU/2020

POL

UZ

ORJ

4116

33166

0416

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis.Kč)

*

*

Částka
(v Kč)

-373,40

-373 400,00

-373,40

-373 400,00

Úprava rozpočtu běžných výdajů (mimo pol. 5347)
Odbor/Organizace
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

Číslo akce/
Org.
91651000292

Účel /
Název akce

ODPA

PO HMP

3126

POL
5336

UZ
33166

ORJ
0416

Celkem
Pozn.: Na základě usnesení ZHMP č. 21/1 ze dne 27.11.2008 bod I.12
ZHMP schvaluje
zmocnění Rady hlavního města Prahy na základě § 68 odst. 2 písm. b) zákona č. 121/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., k provádění
rozpočtových opatření v souvislosti s přijímáním transferů poskytovaných na základě rozhodnutí jednotlivých ministerstev a státních fondů; tato rozpočtová opatření
budou prováděna do výše příslušných opatření

Úprava rozpočtu
(v tis.Kč)

Částka
(v Kč)

z toho (v Kč):
OON

ONIV

-373,40

-373 400

-87 400

-286 000

-373,40

-373 400

-87 400

-286 000

Důvodová zpráva
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo hlavnímu městu Praze neinvestiční
transfer ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 v celkové výši 373 400 Kč. Tyto finanční
prostředky jsou určeny na dotační program „Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží
a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“. Dotace je určena pro školu zřízenou
hlavním městem Prahou. Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 byla
schválena Radou HMP pod č. 1371 ze dne 22.06.2020.
Příspěvková organizace Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 nevyčerpala poskytnutou
dotaci v celkové výši 373 400,00 Kč. Škola nesplňuje podmínky programu pro čerpání
finančních prostředků. Nedočerpané prostředky budou odvedeny na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Povinnost vrátit finanční prostředky ještě v roce 2020 je dáno
pokynem v Rozhodnutí MŠMT.
Úprava rozpočtu je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení.

