Zápis
z jednání o finančním vypořádání za rok 2019
městské části Praha - Klánovice
dne 26. 2. 2020
Jednání se zúčastnily:
za městskou část:
Mgr. Zorka Starčevičová, starostka
Renata Konášová, 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. 367/2015 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 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 - Klánovice
1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m
z toho:
a)

b)

do státního rozpočtu c e l k e m
- vratka účel. prostř. poskytnutých během roku
2019 z MF ČR
do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r.
2019
- vratka účel. prostř. z roku 2018
(popř.předchozích let) ponechaných k využití
v r. 2019
- doplatky podílu místních poplatků

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem

15 643 507,54 Kč
8 109,40 Kč
8 109,40 Kč
15 635 398,14 Kč
14 968 918,66 Kč
665 666,73 Kč
812,75 Kč

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 2019
Název akce
Zeleň – Revitalizace a obnova uličního stromořadí
/rezerva pro MČ/ neinv.
Zeleň – Studie opatření pro zadržování a využití
vody z dešťových srážek na území MČ Praha Klánovice /rezerva pro MČ/ neinv.
Rekonstrukce podkroví a střechy Slavětínská 120
/rezerva pro MČ/
Dovybavení JSDH Klánovice – CAS 20
TV – rekonstrukce komunikací
Celkem

ORG

Poskytnuto v
Kč

Požadavek na
ponechání v Kč

-

1 000 000,00

489 273,64

-

750 000,00

750 000,00

80960

5 000 000,00

4 941 920,00

80987
81173

7 000 000,00
5 200 000,00
18 950 000,00

7 000 000,00
1 708 724,08
14 889 917,72

Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa
(dotační tituly s ÚZ 98071 a 98348) ve výši 8 109,40 Kč zašle městská část ve smyslu pokynu č.j.
MHMP 36614/2019 ze dne 9. 1. 2020 na účet hl. m. Prahy č. 94-1119011/0710 s použitím odpa
6330, pol. 5347 tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 5. března 2020.
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 městské části:

Zástupce HMP:

