
Zápis

z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy
a ke státnímu rozpočtu za rok 2021 - Městská část Praha-Březiněves

Za městskou část:
Ing. Jiří Hararnul, 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. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2021.
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 2021 vydaným
odborem rozpočtu MHMP čj. MHMP 2 1937/2022 ze dne 10. 1. 2022.

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 2021:

Městská část Praha-Březiněves

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e 1 k e ni 1 411 024,67 Kč

C
z toho:

a) do státního rozpočtu c e t k e ni 0,00 Kč

b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e 1 k e m 1 411 024,67 Kč

- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu
243 883 78 Kčr. 2021 (bez UZ 127 a 130) ‘

- vratka účel. prostř. z roku 2020 (popř.
předchozích Jet) ponechaných k využití v r. 2021 I 167 140,89 Kč
(bez UZ 127 a 130)

2. o b d r ž f při finančním vypořádání celkem 12 800,00 Kč

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 0,00 Kč



b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 12 800,00 Kč

dokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné
12 800,00 Kčzpůsobilosti

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP
a Zastupitelstvu HMP předtoženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků
poskytnutých z rozpočtu hlavnfho města Prahy v roce 2021, případně v předchozfch letech, pro
využití na stejný účel v roce 2022:

Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2020 popř. v předchozích letech

‚ Ponecháno na Požadavek naNazev akce ORG ‚ ‚

rok 2021 v Kc ponechani v Kc
Úprava a rekonstrukce Centra sociálních služeb 80859 1 606 47 1,37 1 167 140,89

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývajfcí z finančního vypořádání za rok 2021 bude městským
částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2021
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2022) 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

Ĺ
V Praze dne ‘7 V Praze dne 4. 3. 2022

‘J.
/bg. Jiří Hara‘mul Ing. Patrik Paneš, Ph.D.

starosta něstské části Praha-Březiněves ředitel odboru rozpočtu
Magistrátu hl. m. Prahy

NfčstsJá část ‚
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kg Patrik Panel, Ph.D.
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Signor:

CN=lng. Patrik Panel, Ph.D.
C=CZ
O=Hlanní město Praha
E=patrikpanes@prahacu
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Městská část Praha - Březiněves

Přehled finančního vypořádání za rok 2021
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Městská část
PRAHA - BŘEZINĚVES

U Psrku 140/3, 182 00 Praha 8

Ičo: 00240109, tel.: 283 910 263

Řádek
Č.

3.

Název flnančnl operace

Z toho
Dorovnáni dotaci ze SR Ce I ke m

- volby do PS PČR

4.
z toho:

flnrn,n4nt r,‘,,n+,, I.IL4D celkem

- přeplatky místních poplatkú

- zkoušky zvláštní odborné zpúsobilosti

- vratka nedočerp dotace poskytnuté MČ rtm. Praze nelov.

- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hI.m Praze mv.
r,ort,innf*,ni rn,n,i,,

- neinvestični výdaje

- participativní rozpočty - investiční výdaje

5.

- participativní rozpočty - pilotní program koordinátoři neinv. výdaje

- ostatní doplatky

- participativní rozpočty -pilotní program koordinátoři mv. výdaje

l7Ďfm zdmi,) tin. vypořádáni (ř.3 a ř.4)

L Odvody do SR cel kern
z toho:

vy,uruau,

- volby do PS PČR

- asistence pro sčítacího komisaře Č při SLDB 2021

- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kapVPS

- PIJ nodoora romské mpnšmnv

- sodálné-orávni ochrana děti

- vúkon oěstounské oéče

Název flnanČnl operace V KČ
č. na 2 des.místa

1. Příjmy MČ k 31.12 2021 )UCT, po konsolidaci) 36 621 67153
Výdaje MČ k 31.12.2021 (OCr, po konsolidaci) 51 713 506,03
Saldo phjmů a výdajů MČ k 31.12.2021 (UCT po konsolIdacI) .15 091 83450

2. Stav účtů MČ k 31.12.2021 celkem 71 257 198,17
z Ishs: - rozpočtové prostředky a účelové fondy 13 491 21622

- termín, vklady a cenné papíry 000
- hospodářská činnost 57 765 98195

8. Uhmpotřeb(ř.6ař.7) 1411024,67

9. Saldo FV (ř.5 - ř.8) -1 398 224,67
10. Ostatní závazky.

aJ vůči rozpočtu HMP 5 600 000,00
z toho - NFV od HMP 5606 000,00

- ostatní
bI vůči jiným MČ HMP
CI ostatní

- oroiektv OP VW. MAP

7.

- ostatní vratky účel orostř.rezort.ministerstvůmist fondům nelnv.

- ostatní vratky účel Drostř.rezod.ministerstvům/st.řondům nv.

z toho:
OdvodydorozpočtuHMp celkem

- vratky C“°t nrnotř r. 2021 - investiční

- vratky účel.prostř. r. 2021 - investiční FRDB

- vratky účel.prostř. r. 2021 - neinvestiční FRDB

- vratky úČel.prostř. r. 2021 - neinvestiční

- vratky úČel.prostř. r. 2021 - neinvestiční mzd. prostř. škol.

- vratky úČel.prostř. r. 2021 - neinvestiční výuka ČJ
-vratky účel, prostředků na opatřeni v souvislosti s šířením nového typu

komnauinj - MČ - neinv.
-vratky účel, prostředků na opatřeni v souvisíostj 5 šířením nového typu

- MČ - mv.
-vratky účel. pmstfedkú na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s

oandemií nemoci CO VID - neinv.
-Vtky účel. pmstfedkú na zachováni, obnovu a rozvoj činnosti v Souvislosti s

pandemií nemoci CO VID - mv.
- vratky uČel. prosti. r. 2020 (popř. předchozích let) ponechaných k využiti v
roce 2021 - investiční

- doplatky místních poplatků

- vratky účel. prostř. r. 2020 (popř. predcnozích let) ponechaných K využiti
roce 2021 - neinvestiční

- ostatní vratky
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