
 

Městská část Praha 16 
Rada městské části Praha 16 

 
U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 
 

číslo 589/2020 
ze dne 3. června 2020 

 
 
k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 6/2020  
 
 
 
Rada městské části Praha 16 
 
I.      s c h v a l u j e  
úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 6/2020, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 2020 
o částku 1.934.100 Kč na straně příjmů i výdajů, tak že uskutečněním úprav rozpočtu bude na 
straně příjmů částka 172.908.100 Kč a na straně výdajů 212.594.700 Kč. 
 
II.      u k l á d á 
OE zajistit realizaci tohoto usnesení. 
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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 VII/6/19 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 číslo 6/2020 (dále jen „RO“).  
 
Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) obdržela RO číslo 2031 účelovou neinvestiční dotaci ze státního 
rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti 
s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“) pro rok 2020 ve výši 1.315.400 Kč. Tato částka 
bude rozpočtována na oddíl paragraf (dále jen „OdPa“) 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a 
mládeži v případě běžných výdajů a na OdPa 6171 – Činnost místní správy v případě mzdových prostředků. 
 
RO číslo 2037 obdržela MČ účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MPSV, určenou na výkon sociální 
práce ve výši 593.700 Kč. O tuto částku bude navýšen rozpočet OdPa 4379 – Ostatní služby v oblasti 
sociální prevence v případě běžných výdajů a OdPa 6171 – Činnost místní správy v případě výdajů 
mzdových. 
 
RO 6/2020 se zvyšuje rozpočet MČ o částku 25.000 Kč, a to díky uzavření darovací smlouvy, kterou donátor 
poskytuje MČ prostředky za účelem zmírnění mimořádných výdajů MČ v sociální oblasti vzniklých 
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru (SARS CoV-2) a onemocnění COVID-19. 
 
Uskutečněním výše uvedených úprav rozpočtu bude navýšena příjmová i výdajová část rozpočtu MČ na rok 
2020 o částku 1.934.100 Kč na straně příjmů i výdajů, tak že uskutečněním úprav rozpočtu bude na straně 
příjmů částka 172.908.100 Kč a na straně výdajů 212.594.700 Kč.   
 
OE doporučuje schválit RO dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
 


