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U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 

 

číslo 827/2021 

ze dne 10. března 2021 
 

 

k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 3/2021  

 

 

 

Rada městské části Praha 16 

 

I.      s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 3/2021, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 2021 

o částku 12.348.300 Kč na straně příjmů a o částku 12.543.300 na straně výdajů tak, že 

uskutečněním úprav rozpočtu bude na straně příjmů částka 141.908.300 Kč a na straně výdajů 

150.825.100 Kč. 

 

 

II.      u k l á d á 

OE zajistit realizaci tohoto usnesení. 
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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 3/2021 

(dále jen „RO“).  

 

Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) obdržela RO 2002/2021 neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního 

města Prahy (dále jen „HMP“) na provoz pečovatelské služby ve výši 1.392.600 Kč. O tuto částku bude 

navýšena výdajová stránka rozpočtu oddíl paragraf (dále jen „OdPa“) 4351 – Pečovatelská služba. 

 

RO 2004/2021 obdržela MČ neinvestiční dotaci na výkon pěstounské péče pro rok 2021 ve výši 1.152.000 

Kč. O tuto částku bude navýšen rozpočet OdPa 4339 – Ostatní sociální péče. 

 

Ro 3004/2021 obdržela MČ investiční dotaci z rezervy rozpočtu HMP na spolufinancování akce Kulturně 

komunitní centrum, spolufinancované z prostředků Operačního fondu Praha pól růstu (dále jen „OPPR) ve 

výši 5.000.000 Kč. O tuto částku bude navýšen rozpočet OdPa 3636 – Územní rozvoj. 

 

RO 3008/2021 obdržela MČ neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP určenou pro Místní lidovou knihovnu ve 

výši 83.500 Kč. O tuto částku bude navýšen rozpočet OdPa 3314 – Činnosti knihovnické. 

 

RO 7001/2021 obdržela MČ investiční a neinvestiční dotace na financování projektů spolufinancovaných 

OPPR, a to konkrétně na akci Kulturně komunitní centrum ve výši 27.900 Kč a na akci Dům na půli cesty ve 

výši 4.692.300 Kč. O celkovou částku 4.720.200 Kč bude navýšen rozpočet OdPa 3636 – Územní rozvoj. 

 

V rámci potřeb, zjištěných během ledna a února roku 2021, je nutné uskutečnit přesun finančních prostředků 

v rámci schváleného rozpočtu mezi OdPa 3636 – Územní rozvoj a OdPa 6171 – Činnost místní správy. Dále 

je zapojen zůstatek nedočerpané dotace na výkon pěstounské péče za rok 2020. 

 

Uskutečněním výše uvedených RO bude navýšena příjmová i výdajová část rozpočtu MČ na rok 2021 o 

částku 12.348.300 Kč na straně příjmů a o částku 12.543.300 na straně výdajů tak, že uskutečněním úprav 

rozpočtu bude na straně příjmů částka 141.908.300 Kč a na straně výdajů 150.825.100 Kč. 

 

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

 


