Městská část Praha 16
Rada městské části Praha 16
Usnesení
Rady městské části Praha 16
číslo ……/2021

ze dne 27. ledna 2021
k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 1/2021

Rada městské části Praha 16
I.
schvaluje
úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 1/2021, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 2021
o částku 14.060.000 Kč na straně příjmů a o částku 22.781.800 na straně výdajů tak, že
uskutečněním úprav rozpočtu bude na straně příjmů částka 129.560.000 Kč a na straně výdajů
138.281.800 Kč.
II.
ukládá
OE zajistit realizaci tohoto usnesení.

Obsah materiálu:
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3. Příloha k důvodové zprávě:
a) rozpis rozpočtového opatření
b) Sociální fond zaměstnanců pro rok 2021

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“) 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 1/2021 (dále jen
„RO“).
Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) zapojuje RO 1/2021 nevyčerpané části dotací spolufinancovaných
z prostředků Evropské unie a zároveň zařazuje do rozpočtu na rok 2021 příjmy a výdaje související se
Sociálním fondem zaměstnanců MČ.
První z dotací, kterou MČ zapojuje v zůstatkové částce pro rok 2021 v celkové výši 741.800 Kč je
neinvestiční dotace na Místní akční plán II. (dále jen „MAP II.“). O tuto dotaci bude navýšena výdajová
stránka rozpočtu oddíl paragraf (dále jen „OdPa“) 3113 – Základní školy.
Další dotací, kterou MČ zapojuje v zůstatkové částce 2.947.200 Kč je dotace, kterou MČ obdržela na akci
„Dům na půli cesty“ (dále jen „DPC“). O tuto dotaci bude navýšena výdajová stránka rozpočtu MČ na rok
2021 na OdPa 3636 – Územní rozvoj.
Poslední dotací, kterou MČ zapojuje v zůstatkové částce pro rok 2021 ve výši 3.377.800 Kč je dotace na akci
„Kulturně komunitní centrum“ (dále jen „KKC“). O tuto částku bude opět navýšena výdajová stránka
rozpočtu MČ na rok 2021 na OdPa 3636 – Územní rozvoj.
Dotace na akce MAP II., DPC a KKC zvyšují pouze výdajovou stranu rozpočtu, za použití položky 8115 –
Financování, jelikož finanční prostředky na tyto akce byly již do příjmů MČ zapojeny v minulosti a MČ je
má tedy v zůstatkové části na svém bankovním účtu.
MČ obdržela RO číslo 3001 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy (dále jen „HMP“)
na podporu pečovatelské služby ve výši 995.000 Kč. Dotace bude rozpočtována na OdPa 4351 –
Pečovatelská služba.
MČ dále obdržela RO číslo 3002 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP na provozování sběrného
dvora ve výši 9.300.000 Kč. Dotace bude rozpočtována na OdPa 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů.
Uskutečněním výše uvedených RO bude navýšena příjmová i výdajová část rozpočtu MČ na rok 2021 o
částku 14.060.000 Kč na straně příjmů a o částku 22.781.800 na straně výdajů tak, že uskutečněním úprav
rozpočtu bude na straně příjmů částka 129.560.000 Kč a na straně výdajů 138.281.800 Kč.
OE doporučuje RMČ schválit RO dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.

