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Zvýšení rozpočtu na rok 2018 - OPPR 

 

Vážení, 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/23 ze dne 14. 6. 2018 poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a rozpočtu hl. m. Prahy - na následující projekt Vaší 

městské části schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu: 

 

 

Realizátor  Název akce  ORJ ORG  

MČ Praha - Ďáblice Komunitní život v Ďáblicích 05xx 2310231 

          

Podíl  úprava rozpočtu (v tis. Kč)  

neinvestiční  investiční  

EU  ÚZ xxxx17050  ÚZ xxxx17985  

286,50 0,00 

HMP  ÚZ xxxx00104 ÚZ xxxx00105 

257,90 0,00 

CELKEM 544,40 0,00 

 

 

O částky uvedené v tabulce zvyšujeme rozpočet Vaší městské části na rok 2018.  

 

Poskytnuté finanční prostředky 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, výdaje budou v souladu s platnou rozpočtovou skladbou 

pro obce. Příjmy i výdaje je třeba označit ORJ a číslem akce /ORG/ - viz tabulka výše.  
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Příjmy dále označte příslušným účelovým znakem uvedeným v tabulce bez zdroje a nástroje 

(ÚZ 0000xxxxx).  

 

Ve výdajích před pětimístný účelový znak uveďte zdroj a nástroj – 1085xxxxx (fin. 

prostředky z EU) a 1081xxxxx (fin. prostředky z rozpočtu HMP). 

 

Rozpočtové opatření proveďte pod číslem dokladu 7004 v červnu 2018. 

 

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 § 6409 – ostatní činnosti 

jinde nezařazené, položku 5901- nespecifikované rezervy, ÚZ se zdrojem a nástrojem. Po 

schválení úpravy rozpočtu v následujícím měsíci, snižte pod vlastním číslem dokladu § 6409, pol. 

5901 s ÚZ se zdrojem a nástrojem a zatřiďte výdaje na konkrétní odpa, položku dle platné 

rozpočtové skladby a ÚZ se zdrojem a nástrojem. 

 

Veškeré informace k poskytnutým dotacím a k poukázaným splátkám vám podá odbor FON 

MHMP. Dle pokynů tohoto odboru proběhne též finanční vypořádání po ukončení akce. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická 

zástupkyně ředitele MHMP    

pro Sekci finanční a správy majetku     

 

 

 

podepsáno elektronicky 

 


