
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1281 
ze dne  31.5.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2021 v souvislosti s vrácením 
návratné finanční výpomoci městskou částí Praha - Dolní Měcholupy 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2021 v souvislosti s vrácením nevyčerpané 
návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy ve výši 15.100,00 tis. Kč 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: 4.6.2021 

 

 
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-40227  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1281 ze dne 31. 5. 2021

                                  I. Úprava rozpočtu  příjmů - pol. 4137 - přijetí vrácené fin. výpomoci od MČ (strana MD)

Praha - Dolní Měcholupy 0091642000029 Vrácení nevyčerpané návratné finanční výpomoci 6330 4137 8 1016 15 100,00

C e l k e m 15 100,00

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

ROZ MHMP 0091606000029

Zvýšení dočasně volných zdrojů v souvislosti s 

vrácením  nevyčerpané návratné finanční výpomoci 0000 8115 8 1016 15 100,00

C e l k e m 15 100,00

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy  v roce 2021

ORJ
Úprava rozpočtu             

(v tis. Kč)

UZ ORJ
Úprava rozpočtu             

(v tis. Kč)
Městská část POL

ODPA POL UZOdbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce

Číslo akce Účel / Název akce ODPA



Důvodová zpráva 

Dne 15. 4. t. r. zaslala MČ Praha – Dolní Měcholupy na účet hl. m. Prahy vedený u PPF banky, a. s. 

finanční prostředky ve výši 15 100,00 tis. Kč. Jedná se o nevyčerpanou návratnou finanční výpomoc 

poskytnutou městské části na základě veřejnoprávní smlouvy č. INO/16/06/000358/2018 ze dne                

4. 7. 2018 uzavřené na základě usnesení ZHMP č. 38/59 ze dne 14. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 

9. 7. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 6. 11. 2019, jejímž předmětem je návratná finanční výpomoc ve výši 

2 000,00 tis. Kč za účelem Výstavby komunitního centra (ORG 80829) a dále veřejnoprávní smlouvy 

č. INO/16/06/000379/2019 ze dne 9. 7. 2019 uzavřené v souladu s usnesením  ZHMP č. 8/62 ze dne    

21. 6. 2019, jejímž předmětem je návratná finanční výpomoc ve výši 15 000,00 tis. Kč za účelem 

předfinancování dostavby Sportovního centra. 

S ohledem na komplex nepřehledných právních vztahů, kdy byly uzavřeny dvě smlouvy                                  

o poskytnutí návratných finančních výpomocí spolu s dalšími dodatky k těmto smlouvám vztahujícím 

se ke stejnému účelu, bylo po dohodě s MČ Praha – Dolní Měcholupy navrženo sloučení obou 

návratných finančních výpomocí do jedné, tj. uzavření dohody o novaci smluvních závazků a jejich 

nahrazení veřejnoprávní smlouvou č. INO/16/06/000386/2019 uzavřenou v souladu s usnesením ZHMP 

č. 12/47 ze dne 13. 12. 2019, na základě které došlo k prodloužení doby dosažení účelu do 31. 12. 2021, 

a to získáním platného a účinného kolaudačního rozhodnutí u obou staveb, s tím, že se městská část 

zavázala sjednocenou návratnou finanční výpomoc ve výši 17 000,00 tis. Kč splatit v deseti ročních 

splátkách ve výši 1 700,00 tis. Kč, a to vždy k 31. 1. daného roku, počínaje rokem 2021.  

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o přijetí nového závazku a uzavřením dohody o novaci mělo dojít 

výhradně k úpravě smluvních podmínek (původní dvě smlouvy byly podepsány s předchozím 

souhlasem Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy), starosta MČ Praha – Dolní Měcholupy 

dohodu o novaci podepsal a teprve následně o tom informoval zastupitelstvo MČ.  

Smlouva o novaci závazků ze dne 6. 1. 2020 byla Rozhodnutím MFČR Č.j.: MF-26722/2020/1203-9 ze 

dne 19. 11. 2020 na podnět politického hnutí Naše obec zrušena. Podle § 165 odst. 7 správního řádu ve 

spojení s § 99 odst. 1 správního řádu nastaly účinky tohoto rozhodnutí dnem 8. 1. 2020. Proti němu 

podala MČ Praha – Dolní Měcholupy dne 7. 12. 2020 Rozklad, čímž ale nebyla splněna lhůta dle 

ustanovení § 152 správního řádu. Z toho důvodu podala městská část dne 14. 12. 2020 na MFČR „Žádost 

o navrácení v předešlý stav – zmeškání lhůty k podání rozkladu“. Z vyjádření starosty MČ Praha – Dolní 

Měcholupy vyplynulo, že toto zmeškání bylo způsobeno mimořádnou situací na ÚMČ Praha – Dolní 

Měcholupy vzniklou nouzovým stavem a s tím souvisejícími opatřeními nutnými k zajištění fungování 

úřadu, spočívajícími v omezení úředních hodin a doporučené práci na dálku (home office). 

Zrušením dohody o novaci závazků, resp. nové smlouvy o NFV č. INO/16/06/000386/2019, jsou 

aktuálně účinné původní dvě smlouvy o poskytnutí návratných finančních výpomocí                                        

č. INO/16/06/000358/2018 a č. INO/16/06/000379/2019. Ze strany MČ Praha – Dolní Měcholupy však 

došlo k nedodržení sjednaných účelů v předem stanovených termínech, čímž došlo dle ustanovení § 22 

zákona č. 250/2000 Sb. k porušení rozpočtové kázně. Vzhledem k tomu, že § 22 odst. 8 zákona                   

č. 250/2000 Sb. stanoví povinnost uhradit penále za prodlení rozpočtové kázně ve výši jednoho promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, bylo MČ Praha – Dolní Měcholupy doporučeno vrátit 

nevyčerpané finanční prostředky z obou návratných finančních výpomocí do rozpočtu hl. m. Prahy co 

nejdříve a vyčkat na konečný verdikt Ministerstva financí.  

Z Rozhodnutí Č. j.: MF-33409/2020/1203-6 ze dne 5. 5. 2021 vyplynulo, že námitky týkající se pracovní 

neschopnosti tajemnice ÚMČ a jeho omezeného provozu z důvodu krizových opatření nejsou důvodné, 

a proto byla žádost MČ Praha – Dolní Měcholupy o prominutí zmeškání úkonu a přiznání odkladného 

účinku zamítnuta. Ministerstvo neshledalo ani žádný důvod pro zahájení přezkumného řízení, obnovu 

řízení nebo vydání nového rozhodnutí a zamítlo i žádost MČ Praha – Dolní Měcholupy o Rozklad. 

Vzhledem k tomu, že v měsíci listopadu 2020 byly MČ Praha – Dolní Měcholupy na účet hl. m. Prahy 

vráceny finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč a v lednu 2021 bylo splaceno dalších 1 700,00 tis. 

Kč, je nyní Radě hlavního města Prahy předkládán návrh na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 



Prahy v kapitole 1016 o částku 15 100,00 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, která byla na účet hl. 

m. Prahy připsána dne 16. 4. 2021. 

Ve vztahu k penále z prodlení rozpočtové kázně bude dále postupováno v souladu se zákonem                   

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

1) Dopis starosty MČ Praha – Dolní Měcholupy ze dne 16. 4. 2021 

2) Smlouva o NFV č. INO/16/06/000386/2019 

3) Rozhodnutí Č.j.: MF-26722/2020/1203-9 ze dne 19. 11. 2020 

4) Rozhodnutí Č.j.: MF-33409/2020/1203-6 ze dne 5. 5. 2021ss 


	Usnesení č.1281
	Příloha č.1 k usnesení Rady HMP

	Důvodová zpráva



