Důvodová zpráva

Úvod
Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2021 byl zpracován ve vazbě na platné zákony,
především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších
předpisů .
Návrh vlastních příjmů byl zpracován na základě skutečnosti k 30.9.2020 s přihlédnutím
k ekonomické situaci ke které došlo a dochází v souvislosti s pandémií čínské chřipky.
Rada hl.m. Prahy usnesením číslo 1985 ze dne 14.9.2020 odsouhlasila návrh finančních
vztahů k městským částem z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021.
Celkový finanční vztah hl.m. Prahy k městské části na rok 2021 včetně příspěvku na žáka byl
navržen ve výši 439 258 tis. Kč .
V rámci rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu byla pro městskou
část stanovena částka ve výši 109 997,8 tis. Kč.
Při zpracování výdajové stránky návrhu rozpočtu byl zachován princip, který městská
část Praha 4 uplatňuje již několik let, provozní výdaje jsou kryty rozpočtovými příjmy
daného roku a úsporou provozních prostředků roku předcházejícího.
Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2021 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek
je kryt vlastními zdroji městské části (třída 8 Financování), konkrétně nevyčerpanými
prostředky z rozpočtu na rok 2020.
Návrh rozpočtu na rok 2021 je zdrojově vyrovnaný.
Finanční zdroje rozpočtu (bez konsolidačních položek) městské části Praha 4 na rok
2021 jsou navrženy v celkové výši 1 090 519,4 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových
prostředků připadá 791 888,8 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá
částka ve výši 298 630,6 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.
Rozpočtová opatření, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu v návaznosti na bod II. a
bod III. navrženého usnesení, jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., pravidelně (do 30 dnů)
zveřejňována.
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