
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2305 
ze dne  20.9.2021 

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o finanční prostředky ze státního rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 10 na úhradu nákladů za sociální pohřeb a 

poskytnutí finančních prostředků městské části hl.m. Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městské části Praha 10 na úhradu 
nákladů za sociální pohřeb 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: 30.9.2021 

 

 
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-41693  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Úprava rozpočtu příjmů v souvislosti s refundací výdajů na sociální pohřby

Úprava Částka

Odbor/Organizace ORG Účel rozpočtu

ODPA UZ  (v tis. Kč) (v Kč)

ROZ MHMP 0091638000000 sociální pohřeb 3632 2324 14 0816 5,90 5 943,00

C e l k e m 5,90 5 943,00

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí finančních prostředků  

Úprava Částka

Městská část ORG Účel VS rozpočtu

ODPA UZ  (v tis. Kč) (v Kč)

Praha 10 0091638000010 sociální pohřeb 639413320 6330 5347 14 0816 5 943,00

Celkem Praha 10 0091638000010 sociální pohřeb 6330 5347 14 0816 5,90 5 943,00

Celkem 5,90 5 943,00

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2305 ze dne 20. 9. 2021

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na schválený transfer ze státního rozpočtu

POL ORJ

POL ORJ



 

D ů v o d o v á   z p r á v a 

 

 

 

V souladu s § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje obcím finanční prostředky ze státního 

rozpočtu jako náhradu za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 

hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část).  

Ministerstvo pro místní rozvoj poukázalo na základě žádosti městské části Praha 10  na účet 

hl. m. Prahy u České národní banky finanční prostředky v celkové výši 5 943,00 Kč, které 

jsou určeny na úhradu nákladů za sociální pohřeb.  

Radě hlavního města Prahy je předkládán materiál ke schválení navýšení objemu rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy v celkové výši 5,90 tis. Kč v kapitole 0816 – Hospodářství 

(pol. 2324) za současného zvýšení rozpočtu výdajů vlastního hlavního města Prahy ve stejné 

výši v kapitole 0816 – Hospodářství (§ 6330, pol. 5347, ÚZ 00014) a poskytnutí finančních 

prostředků městské části jako refundaci výdajů za sociální pohřeb dle přílohy č. 1 k usnesení. 
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