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 - Seberov
Za městskou část:
v
Ing. Petra Venturová, starostka 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. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2020.
Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno V souladu s vyhláškou č. 367/2015 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 35141/2021 ze dne 11. l. 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 rémci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2020:
Městská část Praha - Šeberov

]. 0 d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m
z toho:
a)

b)

4 013 849,16 Kč

do státního rozpočtu c e l k e m

do rozpočtu hlavního města Prahy c el k e m
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r.
2020
- vratka účel. prostř. z roku 2019
(popřpředchozích let) ponechaných k využití
v r. 2020

2. 0 b d r ž i při fin. vypořádání celkem
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem

0,00 Kč

4 013 849,16 Kč
1 308 729,16 Kč
2 705 120,00 Kč

1 587,00 Kč
0,00

Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem

1 587,00 Kč

- přeplatek podílu místních poplatků

1 587,00 Kč

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP
a Zastupitelstvu HMP předloženo kprojednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků
poskytnutých zrozpočtu hlavního města Prahy vroce 2020, případně vpředchozích letech, pro
využití na stejný účel v roce 2021:
Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2019 popř. v předchozích letech
,

Nazev akce

Ponecháno na

ORG

Požadavek na

rok 2020 v Kč ponechání v Kč

Vykup pozemku pod komunikacemi na uzemi MC
Praha - Seberov

81034

1 968 903,00

1 905 788,00

Projekt multiňmkčních prvků Smart City (neinv.)

80730

48 600,00

41 340,00

2 017 503,00

1 947 128,00

Celkem

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2020
Název akce
Výsadba zeleně (rez 2020) neinv.

Výsadba zeleně (rez 2020) inv.
A427 — ul. K Tmíčku - Na Jelenách (navazující PD)
Celkem

ORG

Poskytnuto v
Kc

Pozadavek nav
ponechám v Kc

x

1 016 700,00

972 544,62

81491
81332

483 300,00
290 000,00
1 790 000,00

99 379,10
234 405,00
1 306 328,72

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. m. 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: Ing. Martina Čerstvá, odbor rozpočtu MHMP

V Praze dne J? ] _202/

Ing. Petra Venturová
starostka městské části Praha - Seberov

V Praze dne 4. 3. 2021

Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
ředitel odboru rozpočtu
Magistrátu hl. m. Prahy
lng. Patrik Paneš, Ph.D.
4.3.2021 10:47
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