
Zápis

zjednání o finančním vypořádání za rok 2018
městské části Praha - Březiněves dne 21. 2. 2019

Jednání se zúčastnili:
za městskou část:
Ing. Jiří Haramul, starosta MC
Michaela Koukolíčková, ekonom

Za hl. m. Prahu:
Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí

( ‘ Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2018.
Vyúčtování účelových dotací byio provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/20 15 Sb., kterou se
stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními
aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších
rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2018 vydaným
odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 68479/2019 ze dne 9. 1. 2019.

Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně
prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části
ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a
ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2018:

Městská část Praha - Březiněves

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e 1 k e m 33 525 615,98 Kč
ztoho:

b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e 1 k e m 33 525 6 15,98 Kč
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r.

2018 27 203 504,07 Kč
- vratka účel. prostř. z roku 2017

(popř.předchozích let) ponechaných k využití 6 321 986,91 Kč
v r. 2018

- doplatky podílu mistních poplatků 125,00 Kč

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem 0,00 Kč



C

C

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP
a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků
poskytnutých z rozpočtu htavního města Prahy v roce 2018, případně v předchozích letech, pro
využiti na stejný účel v roce 2019:

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2017 popř. v předchozích letech

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2018 bude městským
částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2018
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2019) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se
státním rozpočtem.

Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů
provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním
vypořádání.

Zástupce městské části:

ĺ‘ť

Městská část
PRAHA - WŘEZINÉVES
U Parku 140, 18200 Praha 8
IČO 00240109, tel:283910263

‚ Ponecháno na Požadavek naNazev akce ORG ‚

rok 2018 v Kc ponechani v Ke
Čistírna pro rekreační rybník 80111 141 705,24 103 104,55
ZS Praha — Březiněves PD (rezerva 2017) 80714 5 000 000,00 3 165 366,00

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2018

‚ Poskytnuto v Požadavek naNazev akce ORG ‚ ‚Ke ponechanivKc
Zasíťování pozemku 427/251, vybudování

80396 12 000 000,00 9 068 659.77komunikaci
Vybudování bezpečnostního hrazení na fotbalové

80912 950 000 00 950 000,00multifunkcm huste UEFA
Uprava a rekonstrukce Centra sociálních služeb 20859 20 000 000,00 17 158 472,30

Zástupce HLMP: Í



Městská část Praha - BřezÍněves

PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
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tab. MHMP Č. I

- přebytek

2.
- schodek

Saldo přiimů a výdaiů po konsolidaci

Učetni stav účelových fondů:
z toho: FRR

3.

38 787 727.40

z toho:

A: ZDROJE z finančního woořádání

38 787 727,40

Dorovnání dotací ze SR c e I ke m

- volba prezidénta UZ 98008

124 864,55

4.

5 565,24

- volby do ZHMP, ZMC a 113 Senátu PCR UZ 98187

z toho:
Dorovnání z rozpočtu HMP celkem

0,00

- přeplatky místních poplatků
- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

0,00

- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MC hl.m. Praze UZ 79

5.

0,00

- particioativnl rozpocty neinvestičnl výdaíe

- ostatnl doplatky
- partlcipativnl rozpočty - investiční výdaje

0,00

Uhrn zdrojů fin. vypořáUní fř.3 a M)

0.i

6.

0,
0.

z toho: -

Bt POTŘEBY finančního vvoořádáni

Oi
0.

Odvody do SR celkem

0.‘

- sociálně-právni ochrana děti UZ 13011

Řádek Název finanční operace v Kč
Č. na 2 des.místa

..

D
D

. .. D
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--

-

D
D
D
D
D
D

8. Uhm potřeb (ř.6 a ř.7) 33 525 615,9

9. Saldo FV fř.5 - ř.8) -33 525 67 5,98

10. Ostatní závazky. 0.
a/ vůči rozpočtu HMP 0,

z toho: - půjčky oU HMP 0,
- ostatni 0,00

b/ vůči jiným MČ HMP 0,0

W ostatní 0,00

O,(

- vratky ostat.účel.prostř. MF CR - kap.VPS
- volba prezidenta UZ 98008
- volby do ZHMP, ZMC a 1/3 Senátu PCR (UZ 98187)
- výkon oěstounské péče ÚZ 13010

7.

0,1)t

- vratky účel prostř.ost.rezortministerstvům/st.fondům

z toho:

0,:
0.‘

Odvody do rozpočtu HMP c e I k e m

- vratky účeI.prostř. r. 2018- investiční

0,

- vratky ůčel.prostř. r. 2018 - neinvestiční

0,‘
0.‘
0,‘

- vratky účel prostř. r. 2017 (popř. předchozích let) ponechaných k využiti v
roce 2018- investiční

33 525 615.98

- vratky účelprostř. r. 2017 (popř. předchozich let) ponechaných k využiti
roce 2018- neinvestiční

27 177 132,07

- doplatky mistnich poplatků
- ostatní vratky

- vratky účel.prostř.r. 2016 a 2017, u nichž je vyúčtováni stanoveno na rok 2018
torantv)

26 372,00

6 321 986,91

0,00

0,0c
125,04

0,04

Vypracoval:

Michaela Koukolíčková

Schválil: Datum:
10.22019


