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Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I.  bere na vědomí 
1.  Zprávu o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků 

hospodaření hlavního města Prahy za rok 2013 s tím, že hospodaření hlavního 
města Prahy za rok 2013 skončilo přebytkem ve výši 4 480 903,56 tis. Kč. Z toho 
na hospodaření vlastního hlavního města Prahy připadá přebytek ve výši 3 425 
466,84 tis. Kč a na hospodaření městských částí hlavního města Prahy připadá 
přebytek ve výši 1 055 436,72 tis. Kč 

2.  že Rada hl. m. Prahy přijala usnesení č. 1184 ze dne 3. 6. 2014 ke Zprávě o plnění 
rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města 
Prahy za rok 2013 

3.  že do předloženého návrhu finančního vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy 
(příloha č. 8 tohoto usnesení) bylo zapracováno v souladu s usnesením ZHMP č. 
37/6 ze dne 27. 3. 2014 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků 
poskytnutých městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2013, 
popř. v roce 2012 až 2010 k využití v roce 2014 v celkové výši 73 136 851,51 Kč 

4.  že do předloženého návrhu finančního vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy 
(příloha č. 8 tohoto usnesení) bylo zapracováno v souladu s usnesením Rady 
ZHMP č. 1028 ze dne 19. 9. 1995 dokrytí výdajů na přípravu a zkoušky ZOZ ve 
výši 33 927 Kč, které MČ Praha 4, Praha 18, Praha - Velká Chuchle a Praha - 
Zličín vynaložily nad rámec poskytnuté dotace k tomuto účelu z rozpočtu hl. m. 
Prahy 

5.  že do předloženého návrhu finančního vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy 
(příloha č. 8 tohoto usnesení) byl zapracován v souladu s usnesením ZHMP č. 
35/3 ze dne 27. 2. 2014 doplatek podílu městských částí na odvodu z výherních 
hracích přístrojů a jiných technických zařízení za III.Q r. 2013 ve výši 34 798 000 
Kč 

6.  že Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo hl. m. Praze ve 2. pololetí r. 2013 
účelové neinvestiční prostředky určené pro městskou část Praha 2, Praha 3, Praha 
4, Praha 5, Praha 6, Praha 9, Praha 11, Praha 15 a Praha - Běchovice celkem ve 
výši 454 478 Kč jako náhradu za účelně vynaložené náklady na pohřbení 
zemřelého dle § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění 
pozdějších předpisů, které byly poukázány určeným městským částem hl. m. 
Prahy. Ve stejném období provedly MČ Praha 2 a MČ Praha 5 vratky těchto 
účelových finančních prostředků celkem ve výši 10 380 Kč, které byly odvedeny 
MMR 

II.  schvaluje 
1.  výsledek hospodaření za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 



2.  plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v 
těchto finančních objemech: 

1. hlavní město Prahy 

    objem příjmů ve výši            63 336 405,43 tis. Kč 

    objem výdajů ve výši            58 855 501,87 tis. Kč 
    přebytek ve výši                     4 480 903,56 tis. Kč 

2. vlastní hlavní město Praha 

    objem příjmů ve výši            51 075 665,41 tis. Kč 

    objem výdajů ve výši            47 650 198,57 tis. Kč 

    přebytek ve výši                     3 425 466,84 tis. Kč 

3. městské části hlavního města Prahy 

    objem příjmů ve výši            12 260 740,02 tis. Kč 

    objem výdajů ve výši            11 205 303,30 tis. Kč 
    přebytek ve výši                     1 055 436,72 tis. Kč 

3.  návrh finančního vypořádání: 

1. se státním rozpočtem, ze kterého vyplývá odvod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 
ve výši 15 653 045,19 Kč 

2. s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a 
ponechání nevyčerpané investiční dotace v celkové výši 472 332 244,00 Kč ke 
stejnému využití v roce 2014, z toho na akci č. 4534  - Trasa metra A (Dejvická - 
Motol) ve výši 469 609 744,00 Kč a na akci č. 42063 - Rek. TT Karl. nám. 
(Myslíkova - Moráň) ve výši 2 722 500,00 Kč 

3. se vztahem  rozpočtu hlavního města Prahy za rok 2013 k příspěvkovým 
organizacím a upřesněním finančního vypořádání doplňkové činnosti za rok 2012 
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

4. hospodářské činnosti vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 5 tohoto 
usnesení 
5. s výsledky hospodářské činnosti vlastního hospodaření hlavního města Prahy za 
rok 2013 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 

6. výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy ve správě 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2013 (zůstatek účtu 349 
0030) dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 

7. s městskými částmi hl. m. Prahy dle přílohy č. 8 tohoto usnesení 

8. dotací poskytnutých MŠMT ke krytí nákladů na vzdělávání školám a školským 
zařízením, jejichž zřizovatelem jsou městské části hl. m. Prahy, dle přílohy č. 9 
tohoto usnesení 

4.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 dle přílohy č. 10 
tohoto usnesení 

III.  souhlasí 
se Závěrečným účtem hlavního města Prahy za rok 2013, a to s výhradami uvedenými v 
příloze č. 11 tohoto usnesení - Zpráva o přezkoumání hospodaření hlavního města 
Prahy za rok 2013 zpracovanou Deloitte Audit s. r. o 

IV.  žádá 
1. starosty MČ hl. m. Prahy  



1. aby zabezpečili zapracování vztahů vyplývajících z finančního vypořádání za rok 2013 
do rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2014 ke schváleným účelům nejpozději 
do 30. 9. 2014 

V.  ukládá 
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. 3, 4 tohoto usnesení 
Termín: 24.6.2014 

2.  realizovat nápravná opatření k zjištěným chybám a nedostatkům obsaženým ve 
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2013 uvedené v příloze č. 11 tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2014 

2.  MHMP - ROZ MHMP 
1.  informovat městské části hl. m. Prahy o výsledku finančního vypořádání 

Termín: 18.7.2014 
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