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číslo  

ze dne   

ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního 
města Prahy za rok 2012 - závěrečný účet 

 
 

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 2012 s tím, že hospodaření hlavního 
města Prahy za rok 2012 skončilo přebytkem ve výši 1 723 380,86 tis. Kč. Z toho 
na hospodaření vlastního hlavního města Prahy připadá přebytek ve výši 692 
849,37 tis. Kč a na hospodaření městských částí hlavního města Prahy připadá 
přebytek ve výši 1 030 531,49 tis. Kč 

2.  Zprávu o přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 2012 
zpracovanou Deloitte Audit s.r.o., uvedenou v příloze č. 10    tohoto usnesení (s 
připojeným návrhem na realizaci nápravných opatření) 

3.  že Rada HMP přijala usnesení č. 919 ze dne 4. 6. 2013 ke Zprávě o plnění 
rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města 
Prahy za rok 2012 

4.  že do předloženého návrhu finančního vypořádání s městskými částmi hlavního 
města  Prahy (příloha č. 6 tohoto usnesení) bylo zapracováno v souladu s 
usnesením ZHMP č. 25/2 ze dne 21. 3. 2013 ponechání nevyčerpaných účelových 
prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2012, popř. 2011 
až 2009 k využití v roce 2013 v celkové výši 68 466 682,19 Kč a v souladu s 
usnesením Rady hl. m. Prahy č. 346 ze dne 12. 3. 2013 prodloužení lhůty čerpání 
investičních dotací (ve výši 740 615 Kč) z grantu v oblasti sportu a tělovýchovy s 
vyúčtováním k 30. 6. 2013 

5.  že do předloženého návrhu finančního vypořádání s městskými částmi hlavního 
města  Prahy (příloha č. 6 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 155 197,00 Kč, které MČ Praha 3, Praha 11, Praha 18, Praha 
19, Čakovice, Slivenec a Zličín vynaložily nad rámec dotace poskytnuté k tomuto 
účelu z rozpočtu hlavního města Prahy 

6.  že do předloženého návrhu finančního vypořádání s městskými částmi hlavního 
města  Prahy (příloha č. 6  tohoto usnesení) byl zapracován v souladu s 
usnesením ZHMP č. 22/3 ze dne 13. 12. 2012 doplatek podílu městských částí na  
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 3. 
čtvrtletí r. 2012 ve výši 7 570 000,00 Kč, z toho 3 785 000,00 Kč činí doplatek 
účelové neinvestiční dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací 
působících na území městských částí, které zajišťují dlouhodobě organizovanou 
sportovní výchovu mládeže a 3 785 000,00 Kč doplatek účelové dotace určené na 
kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast 



 

 

7.  že ze smluvního vztahu v rámci PID mezi hl. m. Prahou a Dopravním podnikem hl. 
m. Prahy, a.s. za rok 2012 vyplynul doplatek kompenzace jako závazek hl. m. 
Prahy vůči Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. ve výši 321 273 935,00 Kč 

II.  schvaluje 
1.  výsledek hospodaření za rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v 
těchto finančních objemech: 

1. hlavní město Praha 

    objem příjmů ve výši                 62 989 821,91 tis. Kč 

    objem výdajů ve výši                 61 266 441,05 tis. Kč 

    přebytek ve výši                           1 723 380,86 tis. Kč 

2. vlastní hlavní město Praha 

    objem příjmů ve výši                  51 252 934,50 tis. Kč 

    objem výdajů ve výši                  50 560 085,13 tis. Kč 

    přebytek ve výši                               692 849,37 tis. Kč 

3. městské části hlavního města Prahy 

    objem příjmů ve výši                  11 736 887,41 tis. Kč 

    objem výdajů ve výši                  10 706 355,92 tis. Kč 

    přebytek ve výši                           1 030 531,49 tis. Kč 

3.  návrh finančního vypořádání: 

1. se státním rozpočtem, ze kterého vyplývá odvod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 
ve výši 15 128 693,96 Kč 

2. se vztahem rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2012 k příspěvkovým organizacím a 
upřesněním finančního vypořádání doplňkové činnosti za rok 2011 dle přílohy č. 3 
tohoto usnesení 

3. hospodářské činnosti vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení 

4. s městskými částmi hlavního města Prahy dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 

5. dotací poskytnutých MŠMT ke krytí nákladů na vzdělání školám a školským 
zařízením, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy, dle 
přílohy č. 7 tohoto usnesení 

6. s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s. dle přílohy č. 8 tohoto 
usnesení a ponechání nevyčerpané investiční dotace ve výši 195 271 135,00 Kč 
poskytnuté Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. v roce 2012 na akci č. 4534 - 
Trasa metra A (Dejvická - Motol) ke stejnému využití v roce 2013 

7. výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy ve správě 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2012 (zůstatek účtu 349 
0030) dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 

4.  výsledek hospodářské činnosti vlastního hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2012 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 

III.  souhlasí 
se závěrečným účtem hlavního města Prahy za rok 2012, a to s výhradami uvedenými v 
příloze č. 10 tohoto usnesení - Zpráva o přezkoumání hospodaření hlavního města 
Prahy za rok 2012 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 2012 do rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2013 ke schváleným 
účelům nejpozději do 30. 9. 2013 

V.  ukládá 
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II.3 
Termín: 28.6.2013 

2.  realizovat nápravná opatření k zjištěným chybám a nedostatkům obsaženým ve 
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2012 uvedené v příloze č. 10 tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2013 

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

schválení v Zastupitelstvu HMP 
Termín: 19.7.2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-1659  
Provede: Rada HMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  




