Městská část Praha 16
Rada městské části Praha 16
Usnesení
Rady městské části Praha 16
číslo 420/ 2019

ze dne 30. října 2019
k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc říjen 2019

Rada městské části Praha 16
I.
schvaluje
úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc říjen 2019 o částku 1.351.900 Kč na straně příjmů
i na straně výdajů
II.
ukládá
OE zajistit realizaci tohoto usnesení.
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a) rozpis rozpočtových opatření

Materiál zpracoval:

Kateřina Valínová, DiS., vedoucí OE ÚMČ Praha 16

Materiál předložil do programu:

Kateřina Valínová, DiS., vedoucí OE ÚMČ Praha 16

Předkládá:

Mgr. Karel Hanzlík, starosta

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením
Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm.
h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst.
3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Radě městské
části Praha 16 (dále jen „RMČ“) rozpočtové opatření (dále jen „RO“) za měsíc říjen na základě potřeb
zjištěných v průběhu účetního období.
Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) obdržela úpravou rozpočtu číslo 2121 účelové neinvestiční
prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva financí (dále jen „MF“) na krytí výdajů souvisejících
s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v celkové výši 20.335 Kč. O tuto částku bude navýšen
rozpočet kapitoly 09 – Vnitřní správa.
RO číslo 2125 obdržela MČ neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– Šablony pro MŠ a ZŠ II“ na akci „EU-Šablony II MŠ Radotín, nám. Osvoboditelů, ORG 15167“. O částku
1.046.190 Kč bude navýšen rozpočet v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a dotace bude přeposlána
příslušné příspěvkové organizaci.
Úpravou rozpočtu číslo 3077 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy (dále jen „ZHMP“) změnu účelu
investiční dotace poskytnuté původně na investiční akci „ZŠ Praha Radotín – rek. rozvodů tepla“ (ORG
81043) na investiční akci „Zvýšení kapacity ZŠ – půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu“ (ORG
2390543) ve výši 6.000.000 Kč. Finanční prostředky budou pouze označeny ve výdajové části rozpočtu MČ
a nebude o ně rozpočet navýšen.
V rámci potřeb zjištěných v průběhu období bude uskutečněna vlastní úprava rozpočtu MČ, a to zvýšením
rozpočtu na straně příjmů o celkovou částku 285.400 Kč, která je způsobena množstvím přijatých
neinvestičních darů od jednotlivých donátorů (Havelské posvícení), nahodilými příjmy (Burčákobraní) a
vyšším objemem vybraného poplatku z ubytovací kapacity. O stejnou částku bude navýšen objem prostředků
na výdajové straně rozpočtu v kapitolách 06 – Kultura a cestovní ruch a 09 – Vnitřní správa. Zároveň bude
proveden přesun finančních prostředků v celkové výši 500.000 Kč z kapitoly 08 - Hospodářství a na kapitolu
09 – Vnitřní správa.
Přijetím výše uvedených dotací a zapojením vlastních nerozpočtovaných příjmů dojde k celkovému navýšení
rozpočtu MČ na rok 2019 v celkové výši na straně příjmů o částku 1.351.900 Kč na celkový objem
rozpočtovaných příjmů 241.851.000 Kč a zároveň navýšení o stejnou částku na straně výdajů na celkový
objem rozpočtovaných výdajů MČ na rok 2019 ve výši 311.971.900 Kč.
OE doporučuje schválit RO dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.

