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Úprava rozpočtu č. 2101 – září 

 

Vážení, 

 

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2307 ze dne 20. 9. 2021 schválila poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí Vaší městské části určené na úhradu výdajů 

vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 

2021. O částku uvedenou v tabulce zvyšujeme Váš rozpočet na rok 2021. 

 

Příjem finančních prostředků zaúčtujte a rozpočtujte dle tabulky. 

 

ODPA POL ÚZ 
úprava rozpočtu 

(v tis. Kč) 

částka 

(v Kč) 

6330 4137 98071 113 113 000 

  

Výdaje evidujte v souladu s platnou rozpočtovou skladbou pro obce a označte je výše uvedeným 

ÚZ, § 6114 a příslušným ORJ.  

 

Použití finančních prostředků je účelově určeno a řídí se směrnicí Ministerstva financí č. j. MF – 

62 970/2013/12 - 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, 

uveřejněnou ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v částce 1/2014, ve znění 

pozdějších směrnic.  

 

Poskytnuté prostředky bude možné použít i na výdaje uvedené ve směrnici Ministerstva vnitra 

č. j. MV-112374-11/OV-2021 ze dne 9. září 2021, o zajištění prostředků pro hygienicko-

protiepidemická opatření ve volbách do PS PČR vyhlášených na dny 8. a 9. října 2021 a 

v některých dalších volbách, uveřejněné ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí 

v částce 8/2021. 
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V souladu se směrnicí Ministerstva financí č. j. MF – 62 970/2013/12 - 1204 ze dne 19. prosince 

2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění pozdějších směrnic, zašlete 

předběžné vyúčtování výdajů e-mailem na adresu: Iva.Vlkova@praha.eu v tabulce, která je 

přílohou tohoto dopisu, nejpozději do   

 

1. prosince 2021. 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Patrik Paneš, Ph. D. 

ředitel odboru rozpočtu 

Magistrátu hl. m. Prahy 

 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Příloha 

Tabulka k předběžnému vyúčtování výdajů na volby  
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