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U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 
 

číslo  494 /2020 
ze dne 29. ledna 2020 

 
 
k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 1/2020  
 
 
 
Rada městské části Praha 16 
 
I.      s c h v a l u j e  
úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 1/2020, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 2020 
o částku 9.695.100 Kč na straně výdajů s použitím položky financování na straně příjmů, zároveň 
přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu ve výši 434.000 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 1/2020 (dále jen „RO“) na základě potřeb 
zjištěných v průběhu účetního období.  
 
Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) obdržela v průběhu roku 2019 neinvestiční dotaci ze státního 
rozpočtu „Místní akční plán vzdělávání II“ (dále jen „MAP II“) ve výši 2.619.327,08 Kč (rozpočtově 
2.619.300 Kč). Do konce roku 2019 bylo z tohoto projektu uhrazeno 878.746,20 Kč. Do roku 2020 je nutné 
převést nevyčerpanou část dotace, která v období schvalování rozpočtu MČ na rok 2020 nebyla známa. Proto 
je třeba schválený rozpočet MČ na rok 2020 navýšit o částku 1.740.500 Kč na straně výdajů. Na straně 
příjmů bude částka zapojena prostřednictvím položky financování a bude o ni zvýšen schodek rozpočtu na 
rok 2020. 
 
Dále MČ obdržela v průběhu prosince roku 2019 investiční dotaci ze státního rozpočtu „Kulturně komunitní 
centrum Koruna“ (dále jen „KKC“) ve výši 8.100.000 Kč. Do konce roku 2019 bylo z tohoto projektu 
uhrazeno 145.387,55 Kč. Do roku 2020 je nutné převést nevyčerpanou část dotace, která v období 
schvalování rozpočtu MČ na rok 2020 nebyla známa. Proto je třeba schválený rozpočet MČ na rok 2020 
navýšit o částku 7.954.600 Kč na straně výdajů. Na straně příjmů bude částka zapojena prostřednictvím 
položky financování a bude o ní zvýšen schodek rozpočtu na rok 2020. Jelikož se jedná o zapojení částky 
nad rámec kompetencí RMČ, bude tento bod zařazen na nejbližší zasedání ZMČ ke schválení a poté bude 
teprve realizována úprava rozpočtu. 
 
V rámci potřeb, zjištěných během ledna roku 2020, je nutné uskutečnit přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu mezi oddílem 2212 – silnice a 3745 – vzhled obce a péče o veřejnou zeleň ve výši 
434.000 Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na zajištění dofinancování akce „Rekonstrukce svahu 
cyklostezky A1“, která právě probíhá a je z části financována dotací hlavního města Prahy.  
 
Uskutečněním výše uvedených úprav rozpočtu bude navýšena pouze výdajová část rozpočtu MČ na rok 
2020 o částku 9.695.100 Kč na částku 127.840.800 Kč.   
 
 
OE doporučuje schválit RO dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
 


