
 

Městská část Praha 16 
Rada městské části Praha 16 

 

U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 

 

číslo   458/2019 

ze dne 11. prosince 2019 
 

 

k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc prosinec 2019  

 

 

 

Rada městské části Praha 16 

 

I.      s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc prosinec 2019 ve výši 3.000.000 Kč v rámci 

přesunu finančních prostředků schváleného rozpočtu na rok 2019 

 

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 V/5/19 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 (dále jen „RO“) za měsíc prosinec na základě potřeb 

zjištěných v průběhu účetního období. 

 

V rámci těchto bude uskutečněna vlastní úprava rozpočtu Městské části Praha 16 (dále jen „MČ“) na rok 

2019. Jedná se o přesun finančních prostředků v celkové výši 3.000.000 Kč z kapitoly 04 – Školství, mládež 

a sport. Jedná se o vlastní finanční prostředky, které byly původně plánovány na akci „Výstavba bazénu 

v areálu ZŠ“, které díky množství obdržených dotací MČ již nepotřebuje na akci využít. Finanční prostředky 

budou přesunuty z výše uvedené kapitoly ve výši 100.000 Kč do kapitoly 03 – Doprava, ve výši 150.000 Kč 

do kapitoly 07 – Bezpečnost a ve výši 2.750.000 Kč do kapitoly 09 – Vnitřní správa. 

 

Přijetím výše uvedeného usnesení nebude zvýšen objem finančních prostředků ve schváleném rozpočtu na 

rok 2019, kdy tedy zůstane celkový objem rozpočtovaných příjmů 242.097.700 Kč a výdajů ve výši 

312.218.600 Kč. 

 

OE doporučuje schválit RO dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 

 


