Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2870
ze dne 16.12.2019
k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o finanční prostředky přijaté od MČ Praha
11 a jejich vrácení Ministerstvu financí
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v souvislosti
s vratkou výživného, která byla přijata od MČ Praha 11, a její vrácení Ministerstvu
financí

2.

úpravu rozpočtu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení v souvislosti s vratkou výživného,
která byla řešena usnesením Rady HMP č. 1302 ze dne 17. 6. 2019, změnu položky
2324 na pol. 5364

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 20.12.2019

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:

náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
R-35206
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2870 ze dne 16. 12. 2019
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vrácení výživného na Ministerstvo financí

Úprava rozpočtu příjmů a výdajů - vratka od MČ HMP
Úprava
Městská část/

ORG

Odbor

Účel /
Název akce

Částka

rozpočtu
ODPA

POL

UZ

ORJ

(v tis. Kč)

(v Kč)

Praha 11

0091631000011 vratka výživného

6330

4137

-

0516

0,70

729,00

ROZ MHMP

0091642000000 vratka výživného

6409

5364

-

1016

0,70

729,00

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2870 ze dne 16. 12. 2019
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy

Úprava rozpočtu příjmů a výdajů - vratka na Ministerstvo financí
Úprava
Městská část/

ORG

Odbor

Účel /
Název akce

rozpočtu
ODPA

POL

UZ

ORJ

(v tis. Kč)

ROZ MHMP

0091631000000 vratka výživného

4399

2324

-

0516

3,20

ROZ MHMP

0091642000000 vratka výživného

6409

5364

-

1016

3,20

Důvodová zpráva

V souladu s přípisem MF č. j. 14/37 791/2007 publikovaným ve Zprávách MF č. 3/2007
převedla městská část Praha 11 na základě platebního kalendáře sjednaného v minulých
letech na účet hl. m. Prahy vratku vymoženého výživného ve výši 729 Kč.
Jedná se o případ, kdy do konce roku 2006 byla pečujícímu rodiči poskytována dávka sociální
péče „příspěvek na výživu dítěte“ podle § 5 zákona 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti,
protože výživou povinná osoba neplatila výživné.
Radě hlavního města Prahy je předkládán materiál k úpravě rozpočtu vlastního hlavního
města Prahy a městské části hl. m. Prahy v souvislosti s vrácením finančních prostředků
Ministerstvu financí v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Dále je Radě hl. m. Prahy předkládána ke schválení úprava rozpočtu v souvislosti s vratkou
výživného, která byla řešena usnesením RHMP č. 1302 ze dne 17. 6. 2019 – viz příloha č. 2
tohoto usnesení. Jedná se o zvýšení příjmů rozpočtu vlastního hl. města Prahy (pol. 2324
mínus) za současného navýšení výdajů (pol. 5364).

