
 

Z á p i s 
 

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 - Ďáblice                 

 
                                                                                                                                                                   
Za městskou část: 
Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha - Ďáblice 
 
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. 367/2015 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 2021 vydaným 
odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 21937/2022 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 - Ďáblice 
 
1. o d v e d e  v rámci finančního vypořádání  c e l k e m                43 250 215,42 Kč 
 

z toho: 
a) do státního rozpočtu c e l k e m                                           0,00 Kč 

     

- vratka účel. prostř. poskytnutých během roku 
2021 z MF ČR 

0,00 Kč 

- vratka dalších účel. prostř. poskytnutých během 
roku 2021 resortními ministerstvy a st.fondy  

0,00 Kč 

- vratky ÚZ 33063 z projektů zařazených MŠMT 
do FV 2021 neodvedené v roce 2021 

0,00 Kč 

 
b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m              43 250 215,42 Kč 

 
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu 

r. 2021 (bez ÚZ 127 a 130) 
20 795 729,56 Kč 



- vratka účel. prostř. z roku 2020 (popř. 
předchozích let) ponechaných k využití v r. 2021 
(bez ÚZ 127 a 130) 

22 152 449,07 Kč 

- vratky účel. prostř. ÚZ 127 a 130 bez ohledu na 
rok poskytnutí 

301 961,79 Kč 

- doplatky podílu místních poplatků 75,00 Kč 

- ostatní  0,00 Kč 

 
 
 
2. o b d r ž í  při finančním vypořádání celkem                    133 908,00 Kč 

 
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem                                           0,00 Kč 
 

- dokrytí vynaložených výdajů na Volby do PS PČR 
v roce 2021 (ÚZ 98071) 

0,00 Kč 

 
 

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem         133 908,00 Kč 
 

přeplatek podílu místních poplatků 0,00 Kč 
dokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti 

12 800,00 Kč 

vratka nedočerpaných prostředků poskytnutých 
městskou částí hl. m. Praze (ÚZ 79) 

0,00 Kč 

participativní rozpočty 121 108,00 Kč 

ostatní doplatky 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 2021, případně v předchozích letech, pro 
využití na stejný účel v roce 2022: 

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

Název akce ORG  

Ponecháno na rok 

2021 v Kč 

Požadavek na 

ponechání v Kč 

Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV. etapa 80954 13 942 915,97 13 091 085,97 
Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice 80931 866 795,00 866 795,00 
Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně  80206 1 997 254,75 1 997 254,75 
Lékárna, ordinace, soc. služby - havarijní stav stropu 
a rek. budovy 

80777 
 

17 410 036,00 5 416 478,81 
mezisoučet ÚZ 90   34 217 001,72 21 371 614,53 

Výsadba stromořadí a parky (ÚZ 118) neinv. 2 057 464,34 780 834,54 
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru 
(ÚZ 127 neinv.) 

neinv. 446 355,90 
301 961,79 

mezisoučet ÚZ 118   2 503 820,24 1 082 796,33 

Celkem  
  36 720 821,96 22 454 410,86 



 
 
Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2021 
 

Název akce ORG 
Poskytnuto v roce 

2021 v Kč 
Požadavek na 

ponechání v Kč 
Výstavba bytového domu "Akcíz" (FRDB) 80840 17 000 000,00 12 795 729,56 

Lékárna, ordinace, soc. služby, havarijní stav stropu 
a rek. budovy 

80777 8 000 000,00 8 000 000,00 

 

Celkem 
 25 000 000,00 20 795 729,56 

 
 
Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající 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: Ing. Yvona Fialová, odbor rozpočtu MHMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne                                                                              V Praze dne 4. 3. 2022 
 
 
…………………………………………..                       ……..………………………………..                  
       Ing. Miloš Růžička                                                     Ing. Patrik Paneš, Ph.D. 
     starosta městské části Praha - Ďáblice                                ředitel odboru rozpočtu    
                                                                                                      Magistrátu hl. m. Prahy      
                        
                                                                                                     (podepsáno elektronicky) 
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