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Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum 
      MHMP 2255914/2016 Ing. Hana Trávníčková 

/ 2279 
21.12.2016 

Sp. zn.  
      Počet listů 2/ příloh 0 

Věc: Úprava rozpočtu roku 2016 
 
Vážení, 
 
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3247 ze dne 20. 12. 2016 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vaší městské části na 
Místní akční plán vzdělávání ve výši 772 476,35 Kč.  
 
O  částku 772,5  tis. Kč zvyšujeme Váš rozpočet na rok 2016. 
 
Příjem neinvestiční účelové dotace zaúčtujte a rozpočtujte na § 6330 – převody vl. fondům 

v rozpočtech územní úrovně, pol. 4137 – převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 

městskými obvody nebo částmi – příjmy. Příjmy rovněž označte ÚZ 000033063 bez použití 
nástroje a zdroje. 
 
Ve výdajích před pětimístný účelový znak uveďte též zdroj a nástroj – 103133063 (fin. 
prostředky ze SR) a 103533063 (fin. prostředky z EU) v následujícím členění: 
 

                       Z toho: Úprava  Z toho:  

Výdaje podíl SR 45 % podíl EU 50 % rozpočtu výdajů  podíl SR 45 % podíl EU 50 % 

c e l k e m ÚZ 103133063 ÚZ 103533063 c e l k e m ÚZ 103133063 ÚZ 103533063 

(v Kč)  (v Kč)  (v Kč)  (v tis. Kč)  (v tis. Kč)  (v tis. Kč) 

      
772 476,35 365 909,85 406 566,50 772,50 365,90 406,60 
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V příjmech i ve výdajích použijte číslo ORG 0010347xxxxxx.  
 
 

Rozpočtové opatření proveďte pod číslem dokladu 2135 
v prosinci 2016 

 
V návaznosti na předepsaný termín úpravy rozpočtu upozorňujeme, že musí být v daném měsíci 
zajištěna konsolidace položek 5347 (výdaj u HMP) a 4137 (příjem u MČ) ve výkazu 120 - krajský 
sumář, který je za hl. m. Prahu jako celek předáván na MF. Proto je nezbytné, aby ze strany Vaší 
MČ byl termín provedení rozpočtové úpravy bezpodmínečně dodržen. 
 
 
Podmínky pro použití této dotace a její vyúčtování a další podmínky jsou Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_005/0000707  které bylo 
tímto ministerstvem vystaveno přímo na Vaši městskou část. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Zdena Javornická 
zástupkyně ředitele MHMP 
pro Sekci finanční a správy majetku 

 

 
 


