
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2440 
ze dne  4.10.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 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: 29.10.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-41709  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2440 ze dne 4. 10. 2021

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SML MHMP 96116000000 příprava projektů 5169 0 0461 -20,00

SML MHMP 10876000000 EU-Komplexní program rozvoje Praha 5904 33063 0461 20,00

C e l k e m 0,00

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Účel / Název akce UZ ORJODPA

3299

POL

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace Číslo akce

3299



Důvodová zpráva  

 
Radě hl. m. Prahy je předkládán materiál v návaznosti na výzvu č. 1/21-09-07972-001 k vrácení dotace 

nebo její části dle § 14f odst 3. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Tato výzva se váže 

k projektu s názvem Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“), v souladu s ustanovením § 14f odst. 3 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

vyzvalo Hlavní město Prahu k vrácení části dotace ve výši 20 000,-- Kč. Podrobné informace jsou 

uvedeny ve výzvě k vratce, která je přílohou důvodové zprávy. Výše uvedená částka bude uhrazena 

z běžných výdajů odboru SML dle přílohy č. 1 k usnesení.  
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