
 

Městská část Praha 16 
Rada městské části Praha 16 

 
U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 
 

číslo 543 /2020 
ze dne 8. dubna 2020 

 
 
k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 4/2020  
 
 
 
Rada městské části Praha 16 
 
I.      s c h v a l u j e  
úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 4/2020, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 2020 
o částku 29.753.100 Kč na straně příjmů i výdajů a na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. města 
Prahy usnesením číslo 15/22 ze dne 19. března 2020 ponechává účelové prostředky 
z předcházejících let ve výši 21.921.800 Kč, tak že uskutečněním úprav rozpočtu bude na straně 
příjmů částka 145.691.900 Kč a na straně výdajů 183.858.500 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 4/2020 (dále jen „RO“).  
 
Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) obdržela RO číslo 3011 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu 
hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) na provozování sběrného dvora ve výši 7.770.000 Kč. Dotace bude 
rozpočtována na oddíl paragraf (dále jen „OdPa“) 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů. 
 
RO číslo 3014 obdržela MČ neinvestiční dotaci určenou na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti se 
šířením nového typu koronaviru ve výši pro MČ 2.568.900 Kč a pro JSDH 115.000 Kč. O tuto částku bude 
v souladu s metodickým pokynem HMP navýšen rozpočet OdPa 5213 – Krizová opatření. 
 
RO číslo 3015 obdržela MČ investiční dotaci z rezervy rozpočtu HMP na akci „Centrum Koruna – Radotín“ 
ve výši 7.000.000 Kč. O tuto částku bude navýšen rozpočet OdPa 3636 – Územní rozvoj. 
 
RO číslo 3016 obdržela MČ neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP, určenou pro základní školu (dále jen „ZŠ“) 
v rámci pokračování projektu „Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka“ ve výši 29.140 
Kč. O tuto částku bude navýšen rozpočet OdPa 3113 – Základní škola. 
 
RO číslo 7002 obdržela MČ dotace, které se vztahují k projektům schválených v rámci Operačního 
programu Praha – pól růstu (dále jen „OPPPR“), konkrétně na dofinancování akce „Zvýšení kapacity ZŠ – 
půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu“ ve výši 1.000.000 Kč, na akci „Kulturně komunitní 
centrum Koruna“ ve výši 6.758.800 Kč a na akci „Dům na půli cesty Koruna“ ve výši 4.511.200 Kč. O tyto 
prostředky bude navýšen rozpočet OdPa 3636 – Územní rozvoj a 3113 – Základní škola. 
 
RO číslo 3013 bylo MČ ponechány nevyčerpané účelové prostředky, které byly MČ ponechány z rozpočtu 
HMP v roce 2019, případně v předchozích letech v celkové výši 21.921.800 Kč. Jedná se o prostředky ve 
výši 4.000.000 Kč na akci „Demolice staré budovy PČR“, ve výši 2.405.900 Kč na akci „Rekonstrukce 
svahu nad cyklostezkou A1“, ve výši 92.400 Kč na akci „Výsadba stromů 2019“ a ve výši 15.423.500 Kč na 
akci „Protipovodňová opatření Šárovo kolo“. O tyto částky bude navýšena výdajová část rozpočtu MČ na 
rok 2020 na kmenových OdPa jednotlivých akcí. 
   
RO číslo 4/2020 obsahuje přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu mezi OdPa 3722 – 
Sběr a svoz komunálního odpadu a OdPa 6171 – Činnost místní správy ve výši 1.500.000 Kč. 
 
Uskutečněním výše uvedených úprav rozpočtu bude navýšena příjmová i výdajová část rozpočtu MČ na rok 
2020 o částku 29.753.100 Kč na částku 145.691.900 Kč na straně příjmů, respektive na částku 183.858.500 
Kč na straně výdajů.   
 
OE doporučuje schválit RO dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
 


