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Věc: Zvýšení rozpočtu roku 2016 

 

Vážení,  

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3077 ze dne 6. 12. 2016 poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy (v rámci OP Zaměstnanost) 

Vaší městské části v celkové výši 39 780,00 Kč. O částku 39,80 tis. Kč zvyšujeme rozpočet 

Vaší městské části na rok 2016. 

 

Finanční prostředky Vám budou zaslány na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí 

v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ABA-VZ-8/2016. 
 

Příjem finančních prostředků zaúčtujte a rozpočtujte na  odpa 6330 – převody vl. fondům 

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

a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy, s použitím příslušných účelových znaků  bez 

použití nástroje a zdroje  dle přiloženého přehledu. Výdaje evidujte v souladu s platnou 

rozpočtovou skladbou pro obce.   

 

Ve výdajích před pětimístný účelový znak uveďte též zdroj a nástroj  v následujícím členění:  

 

 

                       Z toho: Úprava  
                           

Z toho:   

Výdaj podíl SR 17,62 % podíl EU 82,38% rozpočtu výdajů  podíl SR 17,62 % podíl EU 82,38% 

c e l k e m ÚZ 104113013 ÚZ 104513013 c e l k e m ÚZ 104113013 ÚZ 104513013 

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

 
Dohoda č. ABA-VZ-8/2016    

39 780,00 7 009,24 32 770,76   39,80 7,00 32,80 

 

 

Rozpočtové opatření  ve výši 39,80 tis. Kč proveďte pod číslem dokladu 2123 v měsíci 

prosinci  2016. 

 

 

   
 MČ Praha 20 

Ekonomický odbor 

 

   

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor rozpočtu  
*MHMPXP5JHTJ1* 

MHMPXP5JHTJ1 



 

2 

V návaznosti na předepsaný termín úpravy rozpočtu upozorňujeme, že musí být v daném měsíci 

zajištěna konsolidace položek 5347 (výdaj u HMP) a pol. 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. 

 

Jestliže z časových důvodů nebude úprava rozpočtu výdajů MČ schválena příslušným orgánem 

MČ ve stejném měsíci jako u hl. m. Prahy, zatřiďte výdaje přechodně na odpa 6409 – ostatní 

činnosti jinde nezařazené, položku 5901 – nespecifikované rezervy, ÚZ 104113013 (fin. 

prostředky ze SR) a ÚZ 104513013 (fin. prostředky z EU). Po schválení úpravy rozpočtu 

v následujícím měsíci, snižte pod vlastním číslem dokladu odpa 6409, pol. 5901 s příslušným 

účelovým znakem a zatřiďte výdaje na konkrétní odpa, položku dle platné rozpočtové skladby, 

včetně příslušného účelového znaku opatřeného nástrojem a zdrojem. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická 

zástupkyně ředitele MHMP 

pro Sekci finanční a správy majetku 

                                                               

 

 

 

 

 


