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2. Příjmy městských částí hl. m. Prahy 
 
 
Celkové příjmy městských částí k 31. 12. 2012 dosáhly výše  11 736 887,4 tis. Kč, což 
představuje plnění na 94,2  % upraveného rozpočtu. Vlastní příjmy městských částí, tedy 
příjmy daňové, nedaňové a kapitálové, které rozpočtově tvoří 13,1 % celkových příjmů 
městských částí, vykazují plnění na 101,6  %  upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet  
u „přijatých transferů“ je plněn na 93,0 % RU.  Přehled  plnění jednotlivých druhů příjmů za  
rok 2012 dokumentuje  následující  tabulka: 
 
 
 

      
v tis. Kč 

Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost 
% 
plnění 

  schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k 31.12.2012 RU 
Příjmy daňové 1 385 828,9 1 335 240,1 10,71 -51 734,1 1 300 969,0 97,43 
Příjmy nedaňové 196 704,3 266 857,7 2,14 34 342,5 327 697,5 122,80 
Příjmy kapitálové 13 080,0 27 374,2 0,22 6 227,2 26 224,0 95,80 
Přijaté transfery 8 575 424,2 10 836 087,8 86,93 755 292,2 10 081 996,9 93,04 
Celkem 10 171 037,4 12 465 559,8 100,00 744 127,8 11 736 887,4 94,15 
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2.1. Daňové příjmy  (plnění na  97,4 % RU) 
Plnění daňových příjmů u městských částí ovlivňuje zejména plnění objemově 
nejvýznamnějších položek, a to daně z nemovitostí, jejíž inkaso ve sledovaném období   
činí 752 395,8 tis. Kč tj. 105,9 % RU a místních poplatků z vybraných činností a služeb, které 
dosahují  374 575, 3 tis. Kč tj. 95,3  % RU. Vzhledem k novelizaci zákona o loteriích je 
poplatek za provozovaný VHP plněn pouze na 22,7 % RU a rovněž správní poplatky dosáhly 
jen 76,0 % RU. Problematika týkající se dopadu novelizace zákona o loteriích na příjmy 
městských částí je popsána v části 1. Úvod v odst. 1.1. meziroční pokles příjmů.  
 
2.2. Nedaňové příjmy  (plnění na 122,8 % RU) 
 
Vysoké plnění nedaňových příjmů u městských částí je ovlivněno vyšším plněním příjmů 
z vlastní činnosti a „odvodů příspěvkových organizací“ na 111,1 % RU a v jejich rámci 
především výnosy z finančního majetku na 115,3 % RU. Vysoké plnění je rovněž 
vykazováno na seskupení 23 „příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy“ 
(na 138,6 % RU), které je dáno z převážné míry přijatými neinvestičními dary (plnění na 
113,9 % RU) a přijatými nekapitálovými příspěvky a náhradami (122,6 % RU). Nedaňové 
příjmy městských částí naopak snižují jimi provedené vratky finančních prostředků 
z minulých let na účet hl. m. Prahy celkem ve výši 50 450,1 tis. Kč, z toho činí vratka 
nedočerpaných státních dotací z roku 2011 v rámci finančního vypořádání se státním 
rozpočtem  28 082,0 tis Kč, zbývající část tvoří především vratky nevyčerpaných dotací 
z rozpočtu hl. m. Prahy a projektů realizovaných městskými částmi v rámci operačních 
programů Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita. (Vratky prostředků vyplývající 
z finančního vypořádání účtují městské části v souladu s platnou metodikou na příjmové 
položce 2221 se znaménkem mínus). 
 
2.3. Kapitálové příjmy  (plnění na  95,8 % RU) 
Jedná se o objemově nevýznamné příjmy rozpočtově tvořící necelých 0,22 % příjmů RU 
městských částí.  Jsou zde vykazovány dary různých subjektů na financování investičních 
akcí.  Nejvýznamnějšími položkami z celkového objemu 26 224,0 tis. Kč jsou dar MČ Praha 
4 od BBC Building ve výši 8 300,0 tis. Kč na rekonstrukci centrálního parku Na Pankráci a 
od společnosti  ČSAD holding na hřiště u ZŠ Sdružení ve výši 1 000 tis. Kč,  dar MČ Praha 
17 na od letiště Praha na protihluková opatření a rek. skateparku ve výši 3 135,8 tis. Kč, dar 
MČ Praha 6 od společnosti Intercora na řešení přístupových komunikací v rámci budování 
„Obchodního zařízení Podbaba“ ve výši 2 000,0 tis. Kč a od České spořitelny na pomník 
Nikoly Tesly ve výši 2 500,0 tis. Kč. 
 
2.4. Přijaté transfery   (plnění na 93,0 %  RU) 
 
Objem přijatých transferů k 31. 12. 2012 činí 10 081 996,9 tis. Kč. Základní přehled o výši 
přijatých transferů v členění dle poskytovatele a porovnání se skutečnostmi k 31. 12. 2012 
uvádí následující tabulka: 
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v tis. Kč 

    Skutečnost RS RU Skutečnost skut./RU skutečnost 
    k 31.12.2011 2 012 2 012 k 31.12.2012 % 2012-2011 

Transfery ze stát.rozpočtu, 
stát.finančních aktiv nebo 

Národního fondu   2 938 272,8 836 404,0 1 085 868,6 1 085 756,7 100,0 -1 852 516,1 
z toho: neinvestiční 411-4113 2 676 488,0 836 404,0 981 086,1 980 974,2 100,0 -1 695 513,8 

                    investiční 4216,424 261 784,8 0,0 104 782,5 104 782,5 100,0 -157 002,3 
                

Transfery ze státních fondů   18 704,7 0,0 26 427,9 26 428,1 100,0 7 723,4 
z toho: neinvestiční 4113 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3 

                    investiční 4213 18 704,7 0,0 26 425,6 26 425,8 100,0 7 721,1 
                
Transfery z rozp. hl. m. Prahy   5 055 445,3 3 454 549,0 5 111 852,3 5 110 808,5 100,0 55 363,2 

z toho: neinvestiční 
4121-ZJ 
028 4 534 881,7 3 454 549,0 4 846 158,1 4 845 114,3 100,0 310 232,6 

                   investiční 4221 520 563,6 0,0 265 694,2 265 694,2 100,0 -254 869,4 
                
Transfery z rozpočtu kraje   102 673,3 0,0 117 290,4 115 762,8 98,7 13 089,5 

z toho: neinvestiční 4122 24 928,3 0,0 11 830,1 10 686,3 90,3 -14 242,0 
                   investiční 4222 77 745,0 0,0 105 460,3 105 076,5 99,6 27 331,5 
                

Transfery přijaté z území                 
jiného kraje (NIV) ZJ 028 10 102,7 3 421,0 8 570,0 11 711,5 136,7 1 608,8 

                
Transfery z rozpočtů MČ   -140 942,8 0,0 -787 318,7 -787 318,7 100,0 -646 375,9 

z toho: neinvestiční 4129 -64 942,8 0,0 -693 014,7 -693 014,7 0,0 -628 071,9 
                   investiční 4229 -76 000,0 0,0 -94 304,0 -94 304,0 100,0 -18 304,0 
                

Převody z vlastních fondů   3 856 317,4 4 281 050,2 5 271 517,2 4 516 968,2 85,7 660 650,8 
z toho: zdaňované činnosti  4131 3 855 618,1 4 281 050,2 5 271 008,0 4 516 459,0 85,7 660 840,9 
ostatních vlastních fondů 4132 699,3   509,2 509,2 100,0 -190,1 

                
Transfery ze zahraničí 415 259,4 0,0 1 880,1 1 879,8 100,0 1 620,4 

Přijaté transfery celkem   11 840 832,8 8 575 424,2 10 836 087,8 10 081 996,9 93,0 -1 758 835,9 

 
 
 
 
Pozn. 
 Přehledy všech rozpočtových opatření schválených ZHMP (RHMP) ve vztahu k městským 
částem v členění na dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z rozpočtu hl. m. 
Prahy ve funkci kraje  (v každé této kategorii uváděny zvlášť dotace neinvestiční a investiční) 
jsou uvedeny v části III. 5. 2.,  III. 5. 3.  a  III. 5. 4. 
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 Transfery ze státního rozpočtu 

 
Rozhodující objem neinvestičních transferů ze státního rozpočtu městským částem hl. m. 
Prahy v celkové výši 981 086,1 tis. Kč (RU) představuje podíl na dotaci z finančního vztahu 
státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy rozpočtově ve výši 836 404 tis. Kč.  Tvoří ho 
jednak příspěvek na výkon státní správy ve výši 690 892 tis. Kč a příspěvek na školství ve 
výši 145 512 tis. Kč.   Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2012 v rámci tzv. sociální reformy (I) 
výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 
znění, a dávky pomoci v hmotné nouzi (HN) a pro zdravotně postižené (ZP) zprostředkovává 
Úřad práce ČR, došlo v letošním roce k významnějšímu navýšení schváleného  rozpočtu MČ 
u neinvestičního transferu  ze státního rozpočtu oproti minulým letům pouze v souvislosti 
s rozhodnutím Ministerstva financí  o poskytnutí dotace MČ Praha 1 – 22 na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí na 1. až 4. čtvrtletí letošního roku celkem ve výši 101 200,8 
tis. Kč. Objemově menší neinvestiční transfery byly městským částem poskytnuty v celkové 
výši 43 481,3 tis. Kč. Tyto drobnější neinvestiční transfery byly  poskytnuty z Ministerstva 
financí na volby do Senátu PČR (15 664,0 tis. Kč) z Ministerstva vnitra na emergentní 
projekty Podpora integrace cizinců (3 532,2 tis. Kč), na projekty Zkvalitnění řízení lidských 
zdrojů z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (5 167,2 tis. Kč) a na zajištění 
bydlení pro azylanty (2 696,0 tis. Kč),  z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování 
sociálních služeb (1 815,0 tis. Kč), na dofinancování dávek v HN a pro ZP (1 549,1 tis. Kč), 
na Podporu prorodinných aktivit v MČ Praha 4 (1 000 tis. Kč) a na integraci sociálně 
vyloučené romské lokality v MČ Praha 14 (1 064,7 tis. Kč), z Ministerstva průmyslu a 
obchodu na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst, jež v souladu s vyhláškou č. 
248/2009 Sb. vykonávají na území hl. m. Prahy městské části Praha 1  a Praha 7 (900 tis. Kč), 
z  Ministerstva školství, mládeže s tělovýchovy na podporu vzdělávání a integraci 
národnostních menšin a prevenci rizikového chování (celkem 1 482,0 tis. Kč) atd.  
 
Objem přijatých investičních transferů ze státního rozpočtu činil k 31. 12. 2012  
104 782,5 tis. Kč. Převážně se jednalo o dotace poskytnuté na základě Rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí na spolufinancování akcí realizovaných městskými částmi 
Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 13, Praha 14 a Praha 20 v rámci Operačního programu 
Životní prostředí (celkem ve výši 96 410,2 tis. Kč), a to na předfinancování výdajů, které mají 
být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie. Projekty městských částí slouží k dosažení 
energetických úspor. Přehled akcí a výše dotací poskytnutých na ně k 31. 12. ze státního 
rozpočtu a Státního fondu životního prostředí je uveden u následujícího odstavce - Transfery 
ze státních fondů. Mimo projekty v rámci OPŽP byl poskytnut investiční transfer  MČ Praha 
22 ze státních finančních aktiv na realizaci cyklotrasy Netluky – Uhříněves – Křeslice ve výši 
7 000,0 tis. Kč a z Ministerstva vnitra dotace ve výši 350,0 tis. Kč MČ Praha 17 na Program 
prevence kriminality – kamery.   
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 Transfery ze státních fondů 
Investiční transfery ze státních fondů poskytnuté v roce 2012 byly uvolněny  ze SFŽP (MŽP) 
a byly  určeny na akce městských částí hl. m. Prahy realizované v rámci Operačního 
programu Životní prostředí a Program Zelená úsporám:  
 

     Přehled akcí MČ realizovaných v rámci OPŽP, na něž byly k 31. 12. 2012 uvolněny dotace 
            V Kč   
              Dotace EU (MŽP)       Dotace SFŽP   
Městská 

část  Zkrácený název akce invest. (4216) neinvest.(4116) invest.(4213) neinvest.(4113)   

    
ÚZ 54515835  

(ÚZ 54515839) 
ÚZ 54515370 (ÚZ 

54515374)  ÚZ 54190877  ÚZ 54190001    

        
Praha 8 ZŠ Na Šutce  11 791 581,34  693 622,42    
        
Praha 9 MŠ Praha 9 63 172,00  3 716,00    
 Poliklinika Prosek 14 906 015,65  876 824,45    
        
Praha 11 MŠ Modletická 45 900,00  2 700,00    
        
Praha 13 ZŠ Fingerova 9 863 939,75  580 231,75    
 Poliklinika Hostinského 3 370 787,95  0,00    
 Poliklinika Janského 1 510 308,97  0,00    
 Poliklinika Seydlerova 9 384 368,62  0,00    
        
Praha 14 ZŠ Bří Venclíků 11 230 900,51  660 641,20    
 ZŠ Gen. Janouška 22 176 454,10  1 304 497,30    
 ZŠ Chvaletická 4 845 302,60  285 017,80    
        
Praha 20 Komunitní kompostárna 7 221 437,65 38 437,00 424 790,45 2 261,00   
        
C e l k e m k 31. 12. 2012 96 410 169,14 38 437,00 4 832 041,37 2 261,00   
        
 
 
Kromě transferů na výše uvedené akce, které se týkají zateplování a úprav objektů základních 
a mateřských škol, poliklinik a Komunitní kompostárny v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, obdržely městské části dotace (pol. 4213) v rámci programu Zelená 
úsporám (SFŽP) v celkové výši 21 593 770 Kč, z toho MČ Praha 10 ve výši 17 522 220 Kč, 
MČ Praha – Suchdol ve výši 3 745 000 Kč a MČ Praha – Slivenec ve výši 326 550 Kč. 
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 Transfery z rozpočtu hl.m.Prahy 

 
V roce 2012 byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty transfery z rozpočtu hl. m. Prahy 
celkem ve výši 5 111 852,3 tis. Kč.  
 
 

       
v tis. Kč 

Transfery z rozpočtu   Skutečnost RS RU Skutečnost skut./RU skutečnost 
HMP   k 31.12.2011 2 012 2 012 k 31.12.2012 % 2012-2011 

Neinvestiční:   4 534 881,7 3 454 549,0 4 846 158,1 4 845 114,3 100,0 310 232,6 
- dotační vztah z rozpočtu 

HMP 4121-ZJ028 3 535 177,3 3 454 549,0 3 454 884,8 3 454 884,8 100,0 -80 292,5 
       - účelové   220 765,1 0,0 449 255,0 449 238,5 100,0 228 473,4 

  - vratka podílu na daňové 
povinnosti HMP   778 939,3 0,0 942 018,3 942 018,3 100,0 163 079,0 

                
Investiční: 4221 520 563,6 0,0 265 694,2 265 694,2 100,0 -254 869,4 

      - účelové   520 563,6 0,0 265 694,2 265 694,2 100,0 -254 869,4 
Celkem   5 055 445,3 3 454 549,0 5 111 852,3 5 110 808,5 100,0 55 363,2 

 
 
 
Objem neinvestičního transferu městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 byl 
schválen ve výši 3 454 549,0 tis. Kč, tzv. souhrnný dotační vztah. K 31. 12. byla z rozpočtu 
hl. m. Prahy ve vztahu k městským částem hl. m. Prahy provedena rozpočtová opatření, jimiž 
jim byly poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 1 391 609,1 tis. Kč (viz část III.5.3a)., 
z toho 942 018,3 tis. Kč tvoří vratky podílu MČ na dani z příjmu právnických osob  hl. m. 
Prahy (908 067,6 tis. Kč za rok 2011 a 33 950,7 tis. Kč za dodatečná daňová přiznání za rok 
2008, 2009 a 2010), 91 621,0 tis. Kč neúčelová dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů 
a 335,8 tis. Kč navýšení příspěvku z poplatku za skládky o inflaci MČ Praha Ďáblice a MČ 
Praha Březiněves, 357 634,0 tis. Kč činily účelové neinvestiční dotace.  
 
Podstatnou část účelově poskytnutých neinvestičních prostředků činila dotace z odvodu 
z výherních hracích přístrojů ve výši 175 154,0 tis. Kč, která byla směrována do oblasti 
kultury, školství, zdravotnictví, sportu a sociální oblasti (133 387,5 tis. Kč) a na podporu 
nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní 
výchovu mládeže (41 766,5 tis. Kč). Další účelové dotace byly poskytnuty zejména na  
integraci žáků  pro školská zařízení zřízená městskými částmi na asistenty pedagoga 
(55 221,5 tis. Kč), na odměny pracovníků mateřských a základních škol zřizovaných 
městskými částmi (70 000,0 tis. Kč), na granty v oblasti sociálních služeb (8 000,1 tis. Kč),  
na provozování  sběrných dvorů MČ Praha 12, 16, 20 (14 600,0 tis. Kč), na granty pro oblast 
sportu a tělovýchovy (5 021,0 tis. Kč), na projekty specifické protidrogové prevence „Zdravé 
město“, prevenci kriminality a protidrogovou politiku (celkem 5 232,1 tis. Kč), na činnost 
jednotek sborů dobrovolných hasičů (5 770,4 tis. Kč), na zkoušky  zvláštní odborné 
způsobilosti (4 274,6 tis. Kč), na místní lidové knihovny, údržbu plastik (1 275,4 tis. Kč) 
apod.  

 
Ve sledovaném období byla z rozpočtu hl. m. Prahy provedena ve vztahu k městským částem 
rovněž rozpočtová opatření, jimiž jim byly poskytnuty účelové investiční dotace  v celkové 
výši 265 694,2 tis. Kč (viz část III.5.3).  Z rezervy pro městské části hl. m. Prahy, která byla 
vytvořena v kap. 10 rozpočtu hl. m. Prahy schváleného na rok 2012 ve výši 200 tis. Kč,  
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schválilo ZHMP usnesením č. 16/2 ze dne 26. 4. 2012 poskytnutí  účelových investičních 
dotací  městským částem  ve  výši 197 500 tis. Kč. (2 500 tis. Kč z  rezervy bylo poskytnuto 
na neinvestiční dotaci.)  

 
V jednotlivých kapitolách rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 byly pro městské části 
schváleny finanční prostředky na realizaci konkrétních investičních akcí, které byly 
městským částem v průběhu roku uvolňovány, další investiční dotace získaly městské části  
a jejich prostřednictvím i školy a školská zařízení jimi zřízená z grantových programů hl. m. 
Prahy. V roce 2012 byly poskytnuty investiční dotace: 
z kapitoly 01 – rozvoj obce obdržela MČ Praha Petrovice 800 tis. Kč na odstranění havárie 
dešťové kanalizace v ulici Wattova, MČ Praha Dubeč 810 tis. Kč na nákup rybníka a 
spojených pozemků, 
z kapitoly 02 – městská infrastruktura obdržela MČ Praha Běchovice 1 000 tis. Kč na akci 
Snížení imisní zátěže z dopravy pomocí zeleně, 5 400 tis. Kč MČ Praha Suchdol na snížení 
energetické náročnosti ZŠ M. Alše,  
z kapitoly 04 – školství, mládež a samospráva získala MČ Praha Dubeč 950 tis. Kč na 
rekonstrukci vnitřních prostor ZŠ,  
z kapitoly 05 – zdravotnictví a sociální oblast obdržela MČ Praha 13 dotaci 3 000,0 tis. Kč na 
vybudování stanoviště ZZS, MČ Praha 2 byla poskytnuta dotace 15 000 tis. Kč na 
rekonstrukci DPS Máchova 3 a Máchova 5, MČ Praha 9, Praha 14 a Praha 15 získaly grant 
v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru v celkové výši 1 604,2 tis. Kč, 
z kapitoly 06 - kultura, sport a cestovní ruch získaly městské části granty v oblasti sportu a 
tělovýchovy formou investiční dotace ve výši 15 430,0 tis. Kč,  
z kapitoly 08 – hospodářství byla uvolněna dotace pro MČ Praha 1 na regeneraci Střeleckého 
ostrova ve výši 25 000 tis. Kč.  
 

 
Přehled všech rozpočtových opatření z rozpočtu hl. m. Prahy ve vztahu k městským částem za 
rok 2012  je uveden v části III.5.3. 

 
 
 
 Transfery z rozpočtu kraje  (transfery z rozpočtu hl. m. Prahy ve funkci kraje) 
      Na těchto položkách jsou vykazovány finanční prostředky, které jsou poskytovány 

městským částem v souladu s příslušnými usneseními ZHMP jako spolufinancování 
projektů v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)  
a Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). Zdroji těchto dotací jsou  
prostředky z Evropské unie, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy. Jednotlivé 
zdroje jsou uvolňovány v předem stanoveném poměru a  jsou odlišeny účelovými znaky. 
K 31. 12. 2012  bylo rozpočtově poskytnuto městským částem na projekty OPPK a OPPA 
formou neinvestičního transferu celkem  11 830,1 tis. Kč, formou investičního transferu 
105 460,3 tis. Kč.   

 
 

 Transfery přijaté z území jiného kraje 
Celkový objem těchto transferů v roce 2012 činil 11 711,5 tis. Kč. Jedná se o příspěvky 
na úhradu nákladů za žáky z obcí jiného kraje, kteří navštěvují základní školu na území 
hl. m. Prahy ve výši 10 684,1 tis. Kč a dotace pro MČ Praha 1 z grantu Karlovarského 
kraje ve výši 1 027,4 tis. Kč pro ZŠ J. Gutha-Jarkovského na projekt „Interaktivní 
didaktické materiály pro ICT“.  
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 Transfery z rozpočtů městských částí hl. m. Prahy 
       

Výši neinvestičních transferů z rozpočtů městských částí v celkové výši 693 014,7 tis. 
Kč ovlivnilo především schválení přijetí dotace od Městské části Praha 8 ve výši 
614 213,9 tis. Kč na vypořádání finančních vztahů s hl. m. Prahou v souvislosti se 
záměrem privatizace části bytového fondu. Bytový fond, který uvažuje MČ Praha 8 
privatizovat,  byl rekonstruován po povodni v roce 2002 z úvěru od Evropské investiční 
banky (EIB). Podmínkou EIB bylo udržení vlastnického titulu k předmětným objektům  
po celou dobu splácení úvěru. Dotace od MČ Praha 8 je určena na úhradu proporční části 
závazku EIB za vyvázání z omezení prodeje u objektů uvažovaných k privatizaci. 
Ostatní finanční prostředky od MČ Praha 6 ve výši 57 862,4 tis. Kč, MČ Praha 8 ve výši 
17 700,0 tis. Kč, MČ Praha 11 ve výši 2 250,0 tis. Kč byly určeny pro TSK na opravy 
komunikací, od MČ Praha 2 ve výši 150 tis. Kč na motivační odměny pro Městskou 
policii, od MČ Praha 5 ve výši 538,4 na dopravní obslužnost Žvahova, od MČ Praha 
17 ve výši 300 tis. Kč pro TSK na dopravní značení apod.  

 
      Investiční transfery z rozpočtů městských částí (RU 94 304,0 tis. Kč) tvoří především 

prostředky poskytnuté hl. m. Praze rovněž pro TSK hl. m. Prahy od městských částí Praha 
3 ve výši 33 000,0 tis. Kč,  MČ Praha 6 ve výši 5 104,0 tis. Kč, MČ Praha 7 ve výši 
4 500,0 tis. Kč, MČ Praha 8 ve výši 1 200,0 tis. Kč, MČ Praha 10 ve výši 45 000,0 tis. Kč 
na akci Chodníkový program realizovanou na území příslušné městské části a MČ Praha 
Zličín ve výši 500,0 tis. Kč na prodloužení zastávky autobusu.  MČ Praha 17  poskytla 
5 000,0 tis. Kč pro OMI MHMP jako finanční spoluúčast městské části na výstavbě 
hasičské zbrojnice.  

 
 Převody z vlastních fondů 

      Převody z vlastních fondů zdaňované činnosti rozpočtově k 31. 12. 2012 ve výši 
4 516 459,0 tis. Kč a z ostatních vlastních fondů ve výši 509,2 tis. Kč  byly realizovány na 
85,7 % RU.  

 
 Transfery ze zahraničí 

      Finanční prostředky ve výši 1 810,1 tis. Kč získala Městská část Praha 11 v rámci 
projektů GovernEE a EnerCity na zajišťování výměnných akcí, seminářů a zahraničních 
služebních cest pracovníků úřadu, konaných v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti 
zaměřené na energetické úspory a ekologii a dále Městská část Praha 16 na projekt 
Promítání filmů natočených v EU ve výši 70,0 tis. Kč. 

 
 




