
Zápis

z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy
a ke státnímu rozpočtu za rok 2020 - Městská část Praha - Březiněves

Za městskou část:
Ing. Jiří Haramul. starosta MC

Za hl. m. Praha:
Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ředitel odboru rozpočtu MHMP

Předkládá:
ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí odd. financování městských částí odboru rozpočtu MHMP

Zástupci hl. ni. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2020.
Vyúčtování účelových dotací bylo 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 2020 vydaným
odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 35 141/2021 ze dne 11. 1.2021.

Podkladem pro projednání 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 HMP v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2020:

Městská část Praha - Březiněves

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e I k e m 7 627 394,05 Kč
ztoho:

a) do státního rozpočtu c e I k e m 0,00 Kč

b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e I k e m 7 627 394,05 Kč
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. - ‚

2020 4849 888,51 Kč
- vratka účel. prostř. z roku 2019

(popř.předchozích let) ponechaných k využití 2 777 5 05.54 Kč
v r. 2020

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem 0,00 Kč
Zástupci MC 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 hlavního města Prahy v roce 2020, případně v předchozích letech, pro
využití na stejný účel v roce 2021:

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2019 popř. v předchozích letech

‚ Ponecháno na Požadavek na
Nazev akce ORG ‚ ‚

rok 2020 v Kc ponechani v Kc
ZS Březiněves — PD /rezerva 2019/ 807 14 10 000 00000 ] 145 131,00
Uprava a rekonstrukce Centra sociálních služeb 80859 16 866 12126 J 606 471.37
Cistírna vody pro rekreační rybník 801 II 64 503,86 25 903,17
Celkem 26 930 625,12 2 777 505,54

PoskytnLlté dotace z rozpočtu HMP v roce 2020

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2020 bude městským
částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2020
v Zastupitelstvu hl. rn. Prahy (červen 2021) 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.

Zápis vyhotovila: Dana Průšková. odbor rozpočtu MHMP
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V Praze dne 04 -03- 2021
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Ing. Jri Haramul
starosta městské části Praha - Březiněves

Ing. Patrik Paneš. Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu

Magistrátu hl. m. Prahy
Ing. Palnk Panrš, Ph D.
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Poskytnuto v Požadavek na
Název akce ORG

Kč ponechání v Kč
Opatření v souvislosti s šířením koronaviru — neinv. - 461 000,00 169 863,51
Bezbariérový přístup a soc. zázemí ÚMČ

81247 3 000 000,00 2 680 000,00
/rezerva 2020/
Centrum sociálních služeb Březiněves 80859 2 000 000,00 2 000 000,00
/rezerva 2020/
Celkem 5 461 000,00 4 849 863,51

V Praze dne 4. 3.2021



Městská Část Praha - Březiněves tab. MHMP Č. 1

Přehled finančního vypořádání za rok 2020
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Rádek
Č.

3.

Název finanční operace

A: ZDRW z finančního vypořádání

z toho:

Dorovnání dotací ze SR co I kern

účelový
znak

. doolňovací volby do Senátu PČR

6.

- dotace pro obce s působností staveb, úřadu SLDB 2021

z toho:
Dorovnóníz rozpočtu HMP celkem

96193

enia

zkoušky zvláštní odborné ‘•‘“‘

. vratka nedočerD.dotace ooskvtnuté MČ hl.m. Praze netne.

. vratka nedočero.dotace ooskvtnuté MČ hl.m. Praze ino.

. oarticioativní rozoočtv- neinvestiční vádaie

- oarticioativní rozoočtv- investiční výdaie

=

. Darticioativní rozoočtv- oiíotní Droiekt nelov, výdaje

=

- ostatní doplatky

. oarticioativní rozoočtv- Dilotní Drolekt nv, výdaje
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6.

1

) vypOřádaní

DdvodydoSR celkem
r toho:

1

. doplňovací volby do Senátu PČR

. dotace pro obce s působnosti staveb, úřadu - SLDB 2021

. ostatní ťI, prostř. MFČR - kap.VPS

- ochrana děti

. výkon pěstounské páče

. projekty OP VVV, MAP

98193

98018

98 sas

. ostatní vratky účet prostř.rezort.mlnisterstvům/st.tondům neinv.

Název finanční operace v Kč
č na 2 des.místa

Příjmy MČ k 31.12.2020 (UCT, po konsolidaci) 32 288 096,12
Výdaje MČ k 31.12.2020 (UCT, po konsolidaci) 63 778 384,98
Saldo phlmů a výdajů MČ k 31.12.2020 (UCT po konsolidaci) -31 490 288,86

2. Stav účtů MČ k 31.12.2020 celkem 55 826 784,48
z toho: - rozpočtové prostředky a účelové fondy 29 283 050,72

- termín, vklady a cenné papíry 0,00
. hospodářská činnost 26 543 733,76
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7. Odvody do rozpočtu HMP cel kern 7 627 394,05
z toho:

- vratky účel.prostř. r. 2020 - lnvestlčnl 64 6363 4 680 000,Ofl

- vratky úČel.prostř. r. 2020- tnvestíČnl granty 116 6363 0,00

- vratky účeI.prostř. r. 2020- h,vestlčnl FRDB 12 6363 0,00

- vratky úČel.prostř. r. 2020- neinvestiční FRDB 12 5347 0,00

- vratky úČel.prostř. r. 2020- neínveatiČni 81 5347 0,00

- vratky účel.prostř. r. 2020- nelnvestiČni mzd. proatř. škol. 96 5347 0,00

- vratky účel.prostř. r. 2020- neinvestičnlvýuka Či 108 5347 0,00

- vratky účal.prostř. r. 2020 - neinvestiční granty 115 5347 0,00
-vratky účel, prostředků na opatřeni v souvislosti a šířentm nového typu

koronaviw - MČ - neinv. 127 5347 169 863,51
-vratky účel, prostředků na opatření v souvislosti a šlřením nového typu

koronaviw - MČ - mv. 127 6363 25,00
-vratky účel, prostředků na zachovánl obnovu a rozvoj Činností v souvislosti s

pandemií nemoci CO VID - neinv. 130 5347 0,00
-vratky účel, prostředků na zachovánl obnovu a rozvoj Činnosti v souvislosti s

pandemií nemoci CO VID - mv. 130 6363 0,00
- vratky účel.prostř. r. 2019 tpopř. předchozích let) ponechaných k využiti v roce

2020 - Investiční 90 6363 2 777 505,54
- vratky účel.prostř. r. 2019 (popř. předchozích let) ponechaných k využiti v

roce 2020- neinvestiční 118 5347 0,00
- vratky účel.prostř.r. 2018 a 2019, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2020

(lny, granty) 116 6363 0,00
- vratky účei.prostř,r. 20(8 5 2019, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2020
(neínv. granty) 115 5347 0,00

- doplatky místních poplatků 5347 0,00

- ostatní vratky 5347/6363 0,00

a Úhrn potřeb (ř.6ař7) “ 7627394,05

9 Saldo FV (ř.5 - ř.8) ‘ -7627394,05
10. Ostatní závazky:

si vůči rozpočtu HMP 7000 0,1)0
z toho: - NFV od HMP 7 000 000,00

- ostatní
hl vůči jiným MČ HMP

Cl ostatní

- ostatní vratky účel nrnotř ro,nrf n,l,,loto,ot,,O,o,Iot fn,,dhn mv.

13011

13010

33063

1)
Sestavil, tel.: Michaela KoukolíČková

IDatumapodpis: 1 —()- ?fl?1 I
ISchvaluje: lngJiřf Haramul-starosta M5,t‘iě ř“‘
I Datum a podpis:
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