
 

Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 

 

Důvodová zpráva:  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 16 (dále jen ZMČ) schválilo 17. prosince 2018 rozpočet Městské části Praha 16 (dále 

jen MČ) na rok 2019 v celkové výši příjmů i výdajů 107.050,0 tis. Kč. 

 

V období 1-2/2019 byl rozpočet MČ navýšen dle usnesení Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města 

Prahy (dále jen ZHMP) do oblasti  

  Příjmy Výdaje 

HMP Sběrné dvory MČ (ZHMP 24/01/19)  +7.000,0 tis. Kč  
infrastruktura PO Technické služby – příspěvek na provoz Sběrného dvora  +7.000,0 tis. Kč 

 Úprava rozpočtu  +7.000,0 tis. Kč +7.000,0 tis. Kč 

 Upravený rozpočet  114.050,0tis. Kč 114.050,0 tis. Kč 

 

Z důvodu možností i potřeb hospodaření byly navrženy vlastní úpravy rozpočtu: 
 

  Příjmy Výdaje 

infrastruktura 3722 odpady zrušení příspěvku na provoz sběrného dvora 

z vlastních prostředků MČ (poskytnuta účelová dotace HMP) 

 -5.500,0 tis. Kč 

správa 6171 snížení potřeby investiční na rozvoj IT  -300,0 tis. Kč 

kultura 3314 knihovna investiční potřeba IT (rekonstrukce sítě a 

server) 

 +300,0 tis. Kč 

kultura 3319 kulturní středisko invest výměna VZT  +600,0 tis. Kč 

správa 6171 dar (vybavení) pro MěPo z daru z roku 2018)  +133,0 tis. Kč 

školství, sport 3419,3421,3422 dotace spolkům na volnočasové aktivity  +1.100,0 tis. Kč 

doprava 2212 rekonstrukce komunikace K Lázním  +195,0 tis. Kč 

správa 6171 výkup pozemků  +2.135,5 tis. Kč 

hospodářství 3612 rekonstrukce bytů  +1.000,0 tis. Kč 

správa 6112 kulturní akce městské části  +336,5 tis. Kč 

 Úprava rozpočtu  vlastní MČ  0,0 tis.Kč 0,0 tis. Kč 

 Úprava rozpočtu  celkem +7.000,0 tis.Kč +7.000,0 tis.Kč 

 Úpravený rozpočet 02/2019  114.050,0 tis.Kč 114.050,0 tis. Kč 

 
 

Do úprav rozpočtu zahrnuty poskytnuté účelové prostředky z rozpočtu HMP projednané ZHMP 24.1.2019. 

Vlastní úpravy o potřebné doplnění rozpočtu dle plánu. 
 

Návrh úprav rozpočtu 2019 bude po projednání Radou městské části Praha 16 předložen k projednání ZMČ. 
 

 

.                . 
Usnesení rady č.146 

STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 
Číslo rady: 8 

č. 146 

Ze dne 20.02.2019 

rada  s c h v a l u j e   
úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 ve výši příjmů a výdajů +7.000,0 tis. Kč na celkovou 

výši příjmů i výdajů 114.050,0 tis. Kč.  

.                 . 
 


