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Uzavření finančního vypořádání za rok 2017 

 

Vážení, 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/50 ze dne 14. 6. 2018 ke „Zprávě 

o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního 

města Prahy za rok 2017 - závěrečný účet“ výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy 

s městskými částmi za rok 2017, vyplývající jednak ze závěrů z projednávání návrhů 

finančního vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy, které proběhlo v souladu 

s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 176 ze dne 30. 1. 2018, dále z usnesení Zastupitelstva 

hl. m. Prahy č. 35/16 ze dne 22. 3. 2018 a z usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1227 ze 

dne 29. 5. 2018.  

Z usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/50 ze dne 14. 6. 2018 vyplývá pro Vaši 

městskou část: 

  

1. FV se státním rozpočtem: úprava rozpočtu - odvod 

 ÚZ  odvod (Kč) 
úprava rozpočtu  

(tis. Kč) 

- volby do PSP ČR 98071 ve výši 277,00 0,30 

 

O celkovou částku uvedenou v tabulce snižujeme Váš rozpočet na rok 2018. 

Výsledek finančního vypořádání se státním rozpočtem, tj. výsledný předpis – odvod, 

promítněte do úprav rozpočtu roku 2018 za použití odd.par. 6330, položky 5347, 

příslušným ÚZ a ORJ 10xx, pod číslem dokladu 8006 v měsíci červnu 2018. 

 

Vzhledem k tomu, že jste již poukázali na účet hl. m. Prahy odvod vyplývající 

z finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 v předepsané výši, 
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v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem pro Vás nevyplývají žádné další 

závazky. 

 

Schválením finančního vypořádání za rok 2017 není dotčeno právo revizních orgánů 

provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při 

finančním vypořádání. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Zdena Javornická 

zástupkyně ředitele MHMP 

pro Sekci finanční a správy majetku 

 

 

podepsáno elektronicky 

 

 


