
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1728 
ze dne  12.7.2021 

k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy související s ukončováním Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů minulých let (SÚ 723) projektů 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 31.7.2021 

2.  MHMP - UCT MHMP, MHMP - FON MHMP 

1.  realizovat přeúčtování výdajů dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 31.8.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  primátor hl.m. Prahy  
Tisk: R-38521  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - UCT MHMP, MHMP - FON MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1728 ze dne 12. 7. 2021



 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K TISKU R-38521 

 

 

Radě hl. m. Prahy je předkládán ke schválení návrh na přeúčtování projektů z Operačního 

programu Praha – Konkurenceschopnost (dále jen OPPK) schválených v rámci 

implementačního procesu období 2007 - 2013.  

 

V rámci procesu implementace a následně uzavírání operačního programu OPPK byly na 

základě požadavků nadřízených kontrolních subjektů - Auditní orgán Ministerstva financí, 

Evropská komise, Evropský účetní dvůr, nebo v návaznosti na rozhodnutí odvolacího orgánu 

– Odbor 12 Ministerstva financí, vyjmuty z OPPK projekty uvedené v příloze č.1. 

 

Radě hl. m. Prahy je nyní navrhováno schválit přeúčtování těchto projektů na hl. m. Prahu, 

tak aby došlo k narovnání účetnictví hl. m. Prahy a to bylo v souladu se skutečností. Tato 

účetní operace nevyvolá žádný dodatečný požadavek na rozpočet hl. m. Prahy, když 

předmětné projekty byly financovány v rámci finančních prostředků vyhrazených na OPPK.  
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