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U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 
 

číslo 622/2020 
ze dne 22. července 2020 

 
 
k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 8/2020  
 
 
 
Rada městské části Praha 16 
 
I.      s c h v a l u j e  
úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 8/2020, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 2020 
o částku 13.449.900 Kč na straně příjmů i výdajů a zároveň zapojuje na straně výdajů prostředky 
z finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy v celkové výši 
2.552.100 Kč tak, že uskutečněním úprav rozpočtu bude na straně příjmů částka 186.476.300 Kč a 
na straně výdajů 228.715.900 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 8/2020 (dále jen „RO“).  
 
Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) obdržela RO číslo 3039 účelovou investiční dotaci určenou na akci 
„Výstavba nové služebny PČR náměstí Osvoboditelů 5“ ve výši 7.000.000 Kč. Tato částka bude 
rozpočtována na oddíl paragraf (dále jen „OdPa“) 3636 – Územní rozvoj. 
 
RO 3041 obdržela MČ finanční prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických zařízení za období od 1. prosince 2019 do 31. května 2020 v celkové výši 666.000 Kč. O tuto 
dotaci bude zvýšen rozpočet OdPa 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (granty) a OdPa 3319 – 
Ostatní záležitosti kultury. 
 
RO 3045 obdržela MČ finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) určené na 
podporu pečovatelské služby na rok 2020 v částce 646.000 Kč. O tuto částku bude navýšen rozpočet OdPa 
4351 – Osobní asistenční a pečovatelská služba. 
 
RO 8018 a 8019 upravují rozpočet MČ na rok 2020 na straně příjmů o částku 51.700 Kč jako doplatek 
prostředků za uskutečněné volby do Evropského parlamentu v roce 2019 a zároveň na straně výdajů o částku 
2.603.800 Kč, která zahrnuje odvod nevyčerpaných účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2019 a 
doplatek odvodu místních poplatků. 
 
RO 3040 obdržela MČ vrácený 100% podíl MČ na celkové daňové povinnosti HMP a dani z příjmů 
právnických osob a rok 2019 v částce 4.659.500 Kč. O tuto částku bude navýšen rozpočet MČ na straně 
výdajů dle požadavků jednotlivých kompetentů, kdy přesné rozdělení je k dispozici v příloze a) tohoto 
dokumentu. 
 
RO 3050 schválila Rada HMP úpravu rozpočtu MČ v souvislosti s úhradou splátky návratné finanční 
výpomoci, která byla poskytnuta MČ na akci „Plavecký bazén v areálu ZŠ“ v roce 2018 ve výši 5.000.000 
Kč. Vzhledem k tomu, že se splátkou bylo již v průběhu schvalovacího procesu rozpočtu na rok 2020 
počítáno, jedná se pouze o technickou úpravu již schváleného rozpočtu a nedochází tedy ke snížení nebo 
zvýšení rozpočtu MČ na rok 2020. 
 
RO 8/2020 zapojuje do rozpočtu MČ na rok 2020 dosud nerozpočtované nahodilé příjmy, které MČ přijala 
od počátku roku v celkové částce 426.700 Kč. Jedná se o přijetí daru od soukromého donátora na vybavení 
pro Městskou policii HMP, vyúčtování služeb s nájemcem objektu čp. 21 za rok 2019 a dotace pro místní 
kino. O částku ve výši 100.000 Kč bude navýšena výdajová část rozpočtu OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí, o 
částku ve výši 326.700 Kč bude navýšen OdPa 6171 – Činnost místní správy. 
 
Uskutečněním výše uvedených RO bude navýšena příjmová i výdajová část rozpočtu MČ na rok 2020 o 
částku 13.449.900 Kč na straně příjmů i výdajů a zároveň zapojuje na straně výdajů prostředky z finančního 
vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem HMP v celkové výši 2.552.100 Kč tak, že uskutečněním úprav 
rozpočtu bude na straně příjmů částka 186.476.300 Kč a na straně výdajů 228.715.900 Kč. 
 
OE doporučuje schválit RO dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
 


