
Přehled finančního vypořádání za rok 2020

Řádek Název finanční operace v Kč

č. na 2 des.místa

1. Příjmy MČ k 31.12.2020 (UCT, po konsolidaci)

Výdaje MČ k 31.12.2020 (UCT, po konsolidaci)

Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2020 (UCT po konsolidaci)

2. Stav účtů MČ k 31.12.2020 celkem

z toho:   - rozpočtové prostředky a účelové fondy

  - termín. vklady a cenné papíry

  - hospodářská činnost

Řádek Název finanční operace účelový položka v Kč

č. znak (pro MČ) na 2 des.místa

A: ZDROJE z finančního vypořádání

3. Dorovnání dotací ze SR  c e l k e m 0,00

z toho: 

 - doplňovací volby do Senátu PČR 98193 4137

- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021 98018 4137

4. Dorovnání z rozpočtu HMP celkem 0,00

z toho:

             - přeplatky místních poplatků 4137

 - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 81 4137

 - vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze   neinv.                                                                                                                                     79 4137

 - vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze   inv.                                                                                                         79 4251

 - participativní rozpočty - neinvestiční výdaje 109 4137

 - participativní rozpočty - investiční výdaje 119 4251

 - participativní rozpočty - pilotní projekt neinv. výdaje 140 4137

 - participativní rozpočty - pilotní projekt inv. výdaje 141 4251

 - ostatní doplatky                                                                                                                                                   4137/4251

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání   (ř.3 a ř.4) 0,00

B: POTŘEBY finančního vypořádání

6. Odvody do SR  c e l k e m 825 090,24

z toho:

 - doplňovací volby do Senátu PČR 98193 5347

- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021 98018 5347

 - ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS 98 xxx 5347

 - sociálně-právní ochrana dětí    13011 5347

 - výkon pěstounské péče 13010 5347

 - projekty OP VVV, MAP 33063 5347

 - ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům neinv. 14007 5347 825 090,24

 - ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům inv. 6363  

90 000,00

103 695 626,09

111 057 248,22

-7 361 622,13

78 008 754,81

73 580 373,88

4 338 380,93
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7. Odvody do rozpočtu HMP   c e l k e m 11 122 619,94

z toho:

             - vratky účel.prostř. r. 2020 - investiční 84 6363 4 420 795,50

             - vratky účel.prostř. r. 2020 - investiční granty 116 6363

             - vratky účel.prostř. r. 2020 - investiční FRDB 12 6363

             - vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční FRDB 12 5347

             - vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční 81 5347 20 238,46

             - vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční mzd. prostř. škol. 96 5347

             - vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční výuka ČJ 108 5347

             - vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční granty 115 5347 49 400,00             -vratky účel. prostředků na opatření v souvislosti s šířením 

nového typu koronaviru - MČ - neinv. 127 5347 1 134 773,87             -vratky účel. prostředků na opatření v souvislosti s šířením 

nového typu koronaviru - MČ - inv. 127 6363            -vratky účel. prostředků na zachování, obnovu a rozvoj činností v 

souvislosti s  pandemií nemoci COVID - neinv. 130 5347            -vratky účel. prostředků na zachování, obnovu a rozvoj činností v 

souvislosti s pandemií nemoci COVID - inv. 130 6363 - vratky účel.prostř. r. 2019 (popř. předchozích let) ponechaných k 

využití  v roce 2020 - investiční 90 6363 5 485 732,86 - vratky účel.prostř. r. 2019 (popř. předchozích let) ponechaných k 

využití     v roce 2020 - neinvestiční 118 5347 - vratky účel.prostř.r. 2018 a 2019, u nichž je vyúčtování 

stanoveno na rok 2020 (inv. granty) 116 6363 - vratky účel.prostř.r. 2018 a 2019, u nichž je vyúčtování 

stanoveno na rok 2020 (neinv. granty) 115 5347

 - doplatky místních poplatků 5347 11 679,25

 - ostatní vratky 5347/6363

8. Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) 11 947 710,18

9. Saldo FV (ř.5 - ř.8) -11 947 710,18

10. Ostatní závazky: 

a/ vůči rozpočtu HMP

      z toho: - NFV od HMP

                   - ostatní

b/ vůči jiným MČ HMP

c/ ostatní

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00
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