
 

Městská část Praha 16 
Rada městské části Praha 16 

 
U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 
 

číslo 662/2020 
ze dne 23. září 2020 

 
 
k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 10/2020  
 
 
 
Rada městské části Praha 16 
 
I.      s c h v a l u j e  
úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 10/2020, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 
2020 o částku 1.353.300 Kč na straně příjmů i výdajů tak, že uskutečněním úprav rozpočtu bude na 
straně příjmů částka 191.116.400 Kč a na straně výdajů 233.355.100 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 10/2020 (dále jen „RO“).  
 
Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) obdržela RO číslo 3054 účelovou neinvestiční z rozpočtu hlavního 
města Prahy (dále jen „HMP“) určenou na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín ve výši 
353.300 Kč. Tato částka bude rozpočtována na oddíl paragraf (dále jen „OdPa“) 5512 – Požární ochrana 
(dobrovolná část). 
 
RO 3056 obdržela MČ finanční prostředky z rozpočtu HMP určené na projekty související s naplňováním 
cílů HMP v rámci „Adaptační strategie na změnu klimatu“ ve výši 1.000.000 Kč. O tuto částku bude 
navýšen rozpočet OdPa 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. 
 
RO 2090 schválila Rada HMP vrácení části dotace určené na výkon pěstounské péče pro rok 2020 ve výši 
32.000 Kč. K ponížení dotace na pěstounskou péči došlo v přímé souvislosti s aktualizovaným počtem 
pěstounů na území Prahy 16. 
 
Uskutečněním výše uvedených RO bude navýšena příjmová i výdajová část rozpočtu MČ na rok 2020 o 
částku 1.353.300 Kč na straně příjmů i výdajů tak, že uskutečněním úprav rozpočtu bude na straně příjmů 
částka 191.116.400 Kč a na straně výdajů 233.355.100 Kč. 
 
OE doporučuje RMČ schválit RO dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
 


