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U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 

 

číslo 939/2021 

ze dne 30. června 2021 
 

 

k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 8/2021  

 

 

 

Rada městské části Praha 16 

 

I.      s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 8/2021, která zvyšuje příjmy schváleného rozpočtu na 

rok 2021 o částku 18.624.100 Kč a výdaje o částku 32.583.500 Kč tak, že uskutečněním úprav 

rozpočtu bude na straně příjmů částka 181.062.500 Kč a na straně výdajů 218.509.000 Kč. 

 

 

II.      u k l á d á 

OE zajistit realizaci tohoto usnesení. 
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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 XIII/5/21 ze dne 20. ledna 2021, 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 8/2021 

(dále jen „RO“).  

 

Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) obdržela RO 3049/2021 investiční a neinvestiční dotaci v rámci 

„Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu“. Konkrétně se jedná o investiční dotaci na akci 

„Revitalizace městského pohřebiště – parku Urnový háj, Otínská ulice“ ve výši 1.000.000 Kč a o 

neinvestiční dotaci na akci „Výsadba stromů Praha 16 – Radotín“ ve výši 900.000 Kč. Investiční dotace bude 

rozpočtována na oddíl paragraf (dále jen „OdPa“) 3632 – Pohřebnictví, neinvestiční dotace na OdPa  

3745 – Vzhled obce a péče o veřejnou zeleň. 

 

RO 3050/2021 obdržela MČ účelovou investiční dotaci na akci „Výstavba nové služebny PČR nám. 

Osvoboditelů 5“ ve výši 10.000.000 Kč. Tato částka bude rozpočtována na OdPa 3636 – Územní rozvoj. 

 

RO 3055/2021 obdržela MČ dotaci ve výši vrácení celé částky uhrazené daně z příjmu právnických osob za 

rok 2020. O částku ve výši 2.892.900 Kč bude navýšen rozpočet OdPa 3113 – Základní školy. Jedná se o 

technický přesun účelových prostředků, kterým si MČ uvolní vlastní prostředky pro další použití. 

 

RO číslo 3057/2021 obdržela MČ účelovou neinvestiční dotaci z výnosu daně z hazardních her a odvodu 

z loterií ve výši 518.000 Kč. Dotace je standardně rozdělena na část, která slouží na sportovní účely ve výši 

259.000 Kč a dotaci, kterou lze použít na školství, kulturu a sociální činnosti ve výši 259.000 Kč. Sportovní 

část dotace bude zatříděna na OdPa 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (grantová oblast) a druhá část 

dotace bude zatříděna na OdPa 3113 – Základní školy. Opět se jedná o technický přesun účelových 

prostředků, kterým si MČ uvolní vlastní prostředky pro další použití. 

 

RO 3064/2021 obdržela MČ účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy (dále jen 

„HMP“) určenou na posílení mzdových prostředků pro zřízené příspěvkové organizace ve výši  

1.801.600 Kč. O tuto částku budou navýšeny kmenové OdPa jednotlivých příspěvkových organizací.  

  

RO 7005/2021 obdržela MČ účelové investiční a neinvestiční dotace z Operačního programu Praha Pól růstu 

(dále jen „OPPPR“) na akci „Kulturně komunitní centrum Koruna“ v celkové výši 1.351.800 Kč. O dotaci 

bude navýšen OdPa 3636 – Územní rozvoj. 

 

RO 8023/2021 byl MČ snížen rozpočet na rok 2021 z důvodu uzavření Finančního vypořádání se státním 

rozpočtem, kde je MČ povinna odvést nevyčerpané prostředky dotace na Sociálně-právní ochranu dětí ve 

výši 52.600 Kč. Částka odvodu bude rozpočtována na OdPa 6330 – Neinvestiční převody mezi statutárními 

městy a jejich obvody. 

 

RO 8024/2021 byl MČ snížen rozpočet na rok 2021 z důvodu uzavření Finančního vypořádání s rozpočtem 

HMP, kde je MČ povinna odvést nevyčerpané prostředky dotací a doplatky místních poplatků v celkové výši 

13.906.800 Kč. Částka odvodu bude rozpočtována na OdPa 6330 – Neinvestiční převody mezi statutárními 

městy a jejich obvody. 

 

RO 2062/2021 byl MČ zvýšen rozpočet na rok 2021 z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

podporu mimořádného finančního ohodnocení pro sociální pracovníky v souvislosti s pandemií Covid-19 

v celkové výši 33.500 Kč. Částka bude zatříděna na OdPa 4379 – Ostatní služby a činnosti v rámci sociální 

prevence. 

 

RO 8/2021 dochází ke zvýšení rozpočtu MČ na rok 2021 o dosud nerozpočtované příjmy, konkrétně o dotaci 

určenou pro Kino Radotín a o přijatý neinvestiční dar v celkové výši 126.300 Kč. Dále dochází k přesunům 



 

uvolněných prostředků v rámci schváleného rozpočtu k dalšímu použití (akce Lávka Radotín, Rekonstrukce 

střechy knihovny apod.). 

 

Uskutečněním výše uvedených RO budou navýšeny příjmy schváleného rozpočtu na rok 2021 o částku 

18.624.100 Kč a výdaje o částku 32.583.500 Kč tak, že uskutečněním úprav rozpočtu bude na straně příjmů 

částka 181.062.500 Kč a na straně výdajů 218.509.000 Kč. 

 

OE doporučuje RMČ schválit RO dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 

 


