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U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 
 

číslo 671/2020 
ze dne 21. října 2020 

 
 
k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 11/2020  
 
 
 
Rada městské části Praha 16 
 
I.      s c h v a l u j e  
úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 11/2020, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 
2020 o částku 5.931.100 Kč na straně příjmů i výdajů tak, že uskutečněním úprav rozpočtu bude na 
straně příjmů částka 197.047.500 Kč a na straně výdajů 239.286.200 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 11/2020 (dále jen „RO“).  
 
Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) obdržela RO číslo 2085 účelovou neinvestiční z rozpočtu hlavního 
města Prahy (dále jen „HMP“) určenou na podporu činnosti Pečovatelské služby Praha-Radotín ve výši 
998.800 Kč. Tato částka bude rozpočtována na oddíl paragraf (dále jen „OdPa“) 4351 – Pečovatelská služba. 
 
RO 3072 obdržela MČ finanční prostředky z rozpočtu HMP určené na posílení mzdových prostředků 
zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství 
ve výši 2.583.400 Kč. O tuto částku budou navýšeny rozpočty OdPa 3111 – Mateřské školy, 3113 – Základní 
školy a 3141 – Školní stravování. 
 
RO 2096 obdržela MČ účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí (dále jen „MPSV“) určenou na úhradu nákladů souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 
(dále jen „SPOD“) ve výši 1.943.000 Kč. O tuto částku budou navýšeny rozpočtu OdPa 6171 – Činnost 
místní správy a OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži. 
 
RO 2097 obdržela MČ účelovou neinvestiční dotaci ze státní rozpočtu z MPSV určenou jako doplatek 
nákladů souvisejících s výkonem SPOD za rok 2019 v celkové výši 352.600 Kč. O tyto prostředky bude ve 
výši 240.000 Kč navýšen OdPa 3141 – Školní stravování a ve výši 112.600 Kč OdPa 3631 – Veřejné 
osvětlení. 
 
RO 11/2020 dochází k zapojení dosud nerozpočtovaných příjmů souvisejících s přijatým neinvestičním 
darem a přijatým pojistným plněním v celkové výši 53.300 Kč. Dále zde dochází k přesunu finančních 
prostředků v rámci schváleného rozpočtu z OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury ve výši 334.100 Kč. O 
výše uvedené prostředky bude navýšen OdPa 3631 – Veřejné osvětlení. 
 
Uskutečněním výše uvedených RO bude navýšena příjmová i výdajová část rozpočtu MČ na rok 2020 o 
částku 5.931.100 Kč na straně příjmů i výdajů tak, že uskutečněním úprav rozpočtu bude na straně příjmů 
částka 197.047.500 Kč a na straně výdajů 239.286.200 Kč. 
 
OE doporučuje RMČ schválit RO dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení. 
 


