Městská část Praha 16
Rada městské části Praha 16
Usnesení
Rady městské části Praha 16
číslo … /2020

ze dne 29. ledna 2020
k návrhu uskutečněné druhé úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc prosinec 2019

Rada městské části Praha 16
bere na vědomí
druhou úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc prosinec 2019 o částku 744.100 Kč na
straně příjmů i na straně výdajů, zároveň přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu ve výši 1.034.300 Kč

Obsah materiálu:
1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Příloha k důvodové zprávě:
a) rozpis rozpočtového 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“) druhé rozpočtové opatření (dále jen „RO“) za měsíc prosinec 2019 na
základě potřeb zjištěných v průběhu účetního období. Tato úprava rozpočtu byla již provedena a je
předkládána plně v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech po skončení účetního období.
Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) obdržela úpravou rozpočtu číslo 2154 účelové neinvestiční
prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů v roce 2019 v celkové výši 32.100 Kč. O tuto částku byl navýšen rozpočet kapitoly
07 – Bezpečnost a veřejný pořádek.
RO číslo 3102 obdržela MČ neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
herních zařízení za období od 1. června 2019 do 30. listopadu 2019 v celkové výši 712.000 Kč. O prostředky
ve výši 356.000 Kč byl navýšen rozpočet kapitoly 04 – Školství, mládež a sport, o prostředky ve výši
356.000 Kč byl navýšen rozpočet kapitoly 06 – Kultura a cestovní ruch.
V rámci posledních prosincových úprav byla uskutečněna i vlastní úprava rozpočtu MČ na rok 2019. Jedná
se o přesun finančních prostředků ve výši 747.300 Kč z kapitoly 06 – Kultura a cestovní ruch a o částku
287.000 z kapitoly 08 – Hospodářství do kapitoly 09 – Vnitřní správa.
Uskutečněním výše uvedených úprav rozpočtu byl zvýšen objem finančních prostředků ve schváleném
rozpočtu na rok 2019 na straně příjmů o částku 744.100 Kč na celkový objem rozpočtovaných příjmů
242.841.800 Kč a zároveň navýšen o stejnou částku na straně výdajů na celkový objem rozpočtovaných
výdajů 312.962.700 Kč.
OE doporučuje vzít na vědomí uskutečněná RO dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.

