
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR ROZPOČTU  

MHMPP064X15Q 

 

Sídlo :  Mar iánské  nám.  2 ,  110 01  Praha  1  
Pracoviš tě :  Mar iánské  nám.  2 ,  110 01 Praha  1  
t e l .  236 001  111,  fax  236 007 021  
e -mai l :  roz@ci tyofprague .cz  

   
 Úřad MČ Praha 11 

Ekonomický  odbor  
  

 

   
 
Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum 
 MHMP ROZ 2/153/2012 Průšková/2261 15. 8. 2012 
  
Úprava rozpočtu roku 2012 - účelová neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí 
 
 
Vážení, 
 
Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1210 ze dne 14. 8. 2012 schválila poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí městským částem 
Praha 1-22 (správním obvodům) na III. čtvrtletí roku 2012 v celkové výši 24 750 084 Kč 
k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Pro Vaši 
městskou část byla vyčleněna částka 1 873 888 Kč. Úpravu rozpočtu na rok 2012 proveďte ve 
výši  1 873,9 tis. Kč.  
 
Ministerstvo  financí  uvolnilo  účelové finanční prostředky Rozhodnutím  o poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu – III. čtvrtletí 2012  Čj. MF-53407/2012/12-121 ze dne 20. 6. 2012 na základě  
§ 7 odst.1 písm.c) a § 14  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu  
§ 58 odst. 1 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů. Dotace je propočtena na základě aktualizovaných statistických údajů o počtu 
evidovaných případů a počtu pracovníků zajišťujících výkon sociálně-právní ochrany dětí dle 
stavu k 31. 12. 2011. 
 
Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2012 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Použití této účelové neinvestiční 
dotace se řídí „Metodikou  pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou 
působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí pro rok  2012“, která 
Vám byla zaslána jako příloha dopisu odboru ROZ MHMP Č. j. MHMP ROZ 2/18/2012 ze dne 
7. 3. 2012. 
  
Poskytnuté finanční prostředky zaevidujte v příjmech v rozpočtu i v účetnictví na pol. 4111 – 
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, výdaje  rozpočtujte  
na položkách třídy 5 druhového třídění platné rozpočtové skladby.  
 
Příjmy i výdaje označte účelovým znakem ÚZ 98216 – Sociálně–právní ochrana dětí u obcí a 
příslušným ORJ.  
 
 



 

  

Úpravu rozpočtu proveďte pod číslem dokladu  6042. 
 
Účelová neinvestiční dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 
2012 prostřednictvím hl. m. Prahy. Vyúčtování dotace bude prováděno za celý rozpočtový rok. 
Neprovádí se vyúčtování po jednotlivých čtvrtletích. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
          Ing. Zdena Javornická 

zástupkyně ředitele MHMP 
      pro Sekci finanční a správy majetku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha : Rozhodnutí o poskytnutí dotace  /včetně přílohy/  
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