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k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - 
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Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 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: 18.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
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Předkladatel:  primátor hl.m. Prahy  
Tisk: R-40411  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1481 ze dne 14. 6. 2021

                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

FON MHMP 2000001000000 OPPPR - Finanční nástroje (INFIN 2018) 6402 2229 17050 0802 4 800,00 4 800 000,00

FON MHMP 2000001000000 OPPPR - Finanční nástroje (INFIN 2018) 6402 2229 00104 0802 4 800,00 4 800 000,00
C e l k e m 9 600,00 9 600 000,00

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

FON MHMP 2000001000000 OPPPR - Finanční nástroje (INFIN 2018) 108517050 0802 2 600,00

FON MHMP 2000001000000 OPPPR - Finanční nástroje (INFIN 2018) 108100104 0802 2 600,00

FON MHMP 2000000000000 OPPPR - Spolufinancování projektů 0 0902 -2 600,00

FON MHMP 2000002000000 OPPPR - Předfinancování podílu EU 0 0902 -2 600,00

FON MHMP 2000001000000 OPPPR - Finanční nástroje (INFIN 2018) 17050 0802 4 800,00

FON MHMP 2000000000000 OPPPR - Spolufinancování projektů 0 0902 4 800,00
C e l k e m 9 600,00
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Důvodová zpráva  

V programovém období 2014 – 2020 hl. m. Praha čerpá prostředky z Evropského sociálního 

fondu a z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu 

Praha – Pól růstu ČR (dále jen „OPPPR“). Hl. m. Praha je určena jako řídicí orgán OPPPR s 

celkovou zodpovědností za přípravu a realizaci OPPPR. Část prostředků na financování 

OPPPR získává hl. m. Praha formou dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Řídicí orgán k tomuto účelu nakládá s prostředky poskytnutými MMR na základě Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. 

 

Radě hl. m. Prahy je navrhováno, aby dle přílohy č. 1 usnesení schválila přijetí prostředků do 

rozpočtu hl. m. Prahy, které příjemce ČMZRB podpory projektu INFIN 2018 (číslo akce 

2000001000000) z OPPPR převede na účet hl. m. Prahy na základě Dodatku č. 2 k Dohodě o 

vytvoření a správě Úvěrového fondu INFIN 2018. Přijetí těchto prostředků do rozpočtu hl. m. 

Prahy je podmínkou pro to, aby část těchto prostředků ve výši EU podílu mohla být 

poukázána zpět Ministerstvu financí – na účet PCO. Obdržené prostředky musí hl. m. Praha 

poukázat Ministerstvu financí na základě platného Metodického pokynu finančních toků 

programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a 

Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020. Proto je 

současně Radě hl. m. Prahy navrhováno schválit úpravu běžných výdajů rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy, která umožní tuto povinnost zajistit. 

 

Podíl hl. m. Prahy z takto přijaté vratky je příjmem rozpočtu hl. m. Prahy. Dle přílohy č. 1 

usnesení je navrhováno, aby rada hl. m. Prahy odsouhlasila úpravu rozpočtu hl. m. tak, aby 

prostředky, které byly příjemcem dotace (ČMZRB) vráceny z projektu INFIN 2018, byly 

zapojeny zpět do financování operačního programu prostřednictvím akce OPPPR – 

Spolufinancování projektů. 

 

Dále je radě hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválila úpravu rozpočtu hl. m. Prahy tak, aby 

prostředky určené na implementaci OPPPR (akce číslo 2000000000000 - OPPPR – 

Spolufinancování projektů a akce číslo 2000002000000 - OPPPR - Předfinancování podílu 

EU) byly v rozpočtu na rok 2021 evidovány ve vazbě na konkrétní projekt Finanční nástroje 

(INFIN 2018) uvedený v Příloze č. 1 určený k financování z programu OPPPR – odeslání 3. 

tranše. 
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