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Úprava rozpočtu č. 3075 – září 2022 

 

Vážení, 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 opatření na pomoc 

pražským domácnostem ohroženým inflací. 

 

V návaznosti na toto usnesení schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 39/1 ze dne  

8. 9. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace Vaší městské části určené na realizaci části 

opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022, a to na:  

 

Opatření č. 1 – STRAVNÉ 

Opatření č. 2 – ŠKOLNÉ 

Opatření č. 3 – DRUŽINY A KLUBY 

Opatření č. 4 – FOND SOLIDARITY – do fondu solidarity zřízeného příspěvkovou 

organizací, jejíž zřizovatelem je MČ, lze z dotace poskytnout příspěvek 

maximálně ve výši 600 Kč na jedno dítě MŠ, žáka ZŠ/SŠ ve školním roce 

2022/2023. 

Opatření č. 5 – SOCIÁLNÍ PEDAGOG – z dotace lze poskytnout příspěvek příspěvkové 

organizaci, jejíž zřizovatelem je MČ, maximálně ve výši 35 000 Kč měsíčně 

/0,7 úvazku soc. pedagoga/1 škola. 

 

Příjem finančních prostředků rozpočtujte a zaúčtujte dle následující tabulky. 

 

 

Účel 
ODPA POL ÚZ 

Celková 

úprava 

rozpočtu  

(v tis. Kč) 

Celková výše 

dotace 

(v Kč) 

Realizace opatření pro 

pražské domácnosti ohrožené 

inflací 

6330 4137 138 1 338,00 1 338 000,00 

  

O částku uvedenou v tabulce zvyšujeme Váš rozpočet na rok 2022. 
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Výdaje evidujte v souladu s platnou rozpočtovou skladbou pro obce a označte je výše 

uvedeným ÚZ a příslušným ORJ.  

 

 

Dotace podléhá finančnímu vypořádání městských částí hl. m. Prahy s rozpočtem hl. m. Prahy 

za rok 2022, v rámci kterého bude možno na základě skutečného čerpání k 31. 12. 2022 požádat 

o dokrytí nebo o ponechání nevyčerpané části dotace k čerpání na stejný účel v roce 2023. 

 

Podmínky a metodiky k opatřením ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze byly 

schváleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022, které Vám zasíláme 

v příloze.  

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Patrik Paneš, Ph.D. 

ředitel odboru rozpočtu 

Magistrátu hl. m. Prahy 

 

podepsáno elektronicky 

 

Přílohy 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022 

 


