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Rada městské části Praha 16 

 

U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 

 

číslo ……/2021 

ze dne 10. února 2021 
 

 

k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 2/2021  

 

 

 

Rada městské části Praha 16 

 

I.      s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 2/2021, která přesunuje prostředky v rámci 

schváleného rozpočtu na rok 2021 v částce 1.000.000 Kč tak, že uskutečněním úprav rozpočtu 

zůstane na straně příjmů částka 129.560.000 Kč a na straně výdajů 138.281.800 Kč. 

 

II.      u k l á d á 

OE zajistit realizaci tohoto usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah materiálu: 

1. Návrh usnesení 

2. Důvodová zpráva 

3. Příloha k důvodové zprávě:   

a) rozpis rozpočtového opatření    

 

 

 

 

 

 

 

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“) číslo XIII/5/21 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 2/2021 

(dále jen „RO“).  

 

Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace na provozování sběrného 

dvora v RMČ 27. ledna 2021, uvolňuje část vlastních prostředků schváleného rozpočtu na rok 2021, které 

byly určeny na výše uvedený účel do doby přijetí dotace.   

 

Uskutečněním výše uvedených RO nebude navýšena příjmová ani výdajová část rozpočtu MČ na rok 2021, 

jedná se pouze o přesun finančních prostředků tak, že uskutečněním úprav rozpočtu zůstane 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. 
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