
Zápis

zjednání o finančnfm vypořádání za rok 2019
městské části Praha — Březiněves dne 25. 2. 2020

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

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 2019.
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 2019 vydaným
odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 36614/2020 ze dne 9. 1. 2020.

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 2019:

Městská část Praha - Březiněves

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e 1 k e m 32 864 928,85 Kč
z toho:

a) do státního rozpočtu c e 1 k e m 0,00 Kč

b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e 1 k e m 32 864 928,85 Kč
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r.

2019 10 854 374,00 Kč
- vratka účel. prostř. z roku 2018

(popř.předchozích let) ponechaných k využití 22 010 504,85 Kč
vr. 2019

- doplatky podílu místních poplatků 5 0,00 Kč

2. o b d r ž í při fin. vypořádání c e 1 k e m 0,00 Kč



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 hlavního města Prahy v roce 2019, případně v předchozích letech, pro
využití na stejný účel v roce 2020:

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2018 popř. v předchozích letech

‚ Ponecháno na Požadavek naNazev akce ORG ‚ ‚

rok 2019 v Kc ponechani v Kc
úprava a rekonstrukce Centra sociálních služeb 80859 17 158 472,30 16 866 121,26
Zasít‘ování pozemku 427/25 1 80396 9 068 659,77 2 554 213,73
Cistíma vody pro rekreační rybník 80111 103 104,55 64 503,86
ZS Březiněves - PD 80714 3 165 366,00 2 525 666,00

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2019

. Poskytnuto v Požadavek naNazev akce ORG ‚ ‚

Kc ponechani v Kc
Zasít‘ování pozemku 427/251, vybudování

20396 800 000,00 800 000,00komunikaci
ZŠ Březiněves - PD 80714 10 000 000,00 10 000 000,00

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2019 bude městským
částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2019
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2020) 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 HLMP:

ľ

Zástupce městské části:



MestsKa cast i‘rana - brezlneves tab. MHMP Č. I

Přehled finančního vypořádání za rok 2019

‘k Název finanční operace V KČ

Č. na 2 des.místa

1. Příjmy MČ k 3112.2019 CUCT, po konsolidaci) 43 243 494,59
Výdaje MČ k 31.12.2019 CUCT, po konsolidaci) 35 109 31017
Saldo přijmú a výdajů MČ k 31 .12.2019 (UCT po konsolidaci) 8 134 184,42

2. Stav účtO MČ k 31.12.2019 celkem 66 202 656,88
z toho: - rozpočtové prostředky a účelové rondy 60 558 216,58

- termín, vklady a cenné papíry 0,00
- hospodářská činnost 5 644 440,30
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8. Uflrn potteb (fb a f7) JZ 654 9ď8,85

9. Saldo FV(ř.5-ř.8) ‘. . -32864928,85
10. Ostatní závazky:

aJ vůči rozpočtu HMP 8400000,00
z toho: - NFV od HMP 8 400 000,00

- ostatní 0,00
hl vúČi jiným MČ HMP 0,00

cJ ostatní 0,00
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- dotace pro obce s působností staveb, úřadu - SLDB 2021
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- přeplatky mlstnich podatků
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- vratKa ne000erp.dotace poakylnute M(. PLm. Praze
- vratka nedoČerp.dotace poskytnuté MC hl,m. Praze
- participativní rozpočty neinvestiční výdaíe
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- doplňovací volby do Senátu PČR
- votbv Oo IP

-MG Praha - Nedvězí konání nových voleb do ZMC
- dotace pro obce s působnosti staveb, úřadu- SLDB 2021
- ostatní vratky účel. orostř. MF ČR - kao.VPS

- výkon pěstounské péče
- projekty OP VW, MAP
- ostatní vratky účel orostř.rezort.ministerstvúm/st.fondům neinv.
- ostatní vratky účel orostř.rezort.ministerstvům/st.fondúm mv.

Odvodu ‚‚ ..-....‚j+.. UR1ID cel ke m

z toho:
-vratkvúčel.nrostř. r. 2019- investiční
- vratky účel.oroslř. r. 2019- investiční arantv
- vratky účel.prostř. r. 2019- investiční FRDB
- vratky Ůřl nr,tř r 2019- neinvestiční
- vratky účel.nrostř. r. 2019- neinvestiční mzd. prosIř. škol.
-vratkv““--‘. IUflI.I.ZU

- vratky účel.prostř. r. 2019- neinvestiční granty
- vratky účel.prostř. r. 2018 (popř. předchozích let) ponechaných k využíti v

roce 2019- investiční
- vratky účel.prostř. r. 2018 tP0P. předchozich let) ponechanych K Využiti v
roce 2019- neinvestični
- vratky účeí.prostř.r. 2017 a 2018, u nichž je vyúčtováni stanoveno na rok
2019 (mv. orantv)
- vratky účel.prostř.r. 2017 a 2018, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok
2019 (neinv. granty)

- doplatky místních poplatků
- ostatní vratky
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Sestavil, tel.: Michaela Koukoličková

Datum a podpis: 10.2.2020

Kontroloval: Michaela Koukoličková

Datum a podpis: 10.2.2020

Schvaluje: Ing. Jiří Haramul
Datum a podpis: 10 2.2020


