
 

 

        89. schůze 

                                   Rady MČ Praha-Dolní Chabry 

dne 29.06.2021 

 

Důvodová zpráva: 

 

Radě městské části jsou předloženy úpravy rozpočtu na základě usnesení Zastupitelstva hl. 

města Prahy. 

 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 28/46 ze dne 17. 6 2021 schválilo 

poskytnutí dotace MČ Praha-Dolní Chabry - podílu na finančních prostředcích obdržených 

jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 12. 2020 – 31. 12. 

2020 a 1. 1. 2021 – 31. 5. 2021, které jsou určeny na: 
v tis. kč 

  
1. 12. 2020 –  

31. 12. 2020 

1. 1. 2021 –  

31. 5. 2021 
celkem 

sport 04xx 15,5 127,0 142,5 

kulturu, školství, 

zdravotnictví a sociální 

oblast 

04xx 

05xx 

06xx 

15,5 127,0 142,5 

 

ODPA POL ÚZ 
výše dotace 

 (Kč) 
úprava rozpočtu 
celkem  (tis. Kč) 

6330 4137 98 285 000 285,0 

 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 28/44 ze dne 17. 6. 2021 poskytnutí 

finančních prostředků MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy, v souladu s obecně závaznou 

vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, ve výši 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy 

na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020.  

 

ODPA POL ÚZ ORJ 
částka  
(v Kč) 

úprava 
rozpočtu 
(v tis. Kč) 

6330 4137 99 10xx 586 381,96 586,4 

 

 

 

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 28/82, bod I/3 ze dne 17. 6. 2021 bylo schváleno 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro Vaši městskou 

část určené pro školy a školská zařízení, jejichž jste zřizovatelem, a to na posílení mzdových 

prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve 

stravování v oblasti obecního školství. 

              

 

 



 

 

 
 

V návaznosti na výše uvedené usnesení ZHMP byl zvýšen rozpočet naší městské části 

na rok 2021 o částku  1 126 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Čejková Ivana 

 


