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U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 

 

číslo 769/2021 

ze dne 13. ledna 2021 
 

 

k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 14/2020  

 

 

 

Rada městské části Praha 16 

 

I.      s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 14/2020, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 

2020 o částku 6.126.600 Kč na straně příjmů i výdajů tak, že uskutečněním úprav rozpočtu bude na 

straně příjmů částka 209.385.200 Kč a na straně výdajů 251.624.900 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 14/2020 (dále jen „RO“).  

 

Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) obdržela RO číslo 2137 účelovou neinvestiční dotaci na výkon 

pěstounské péče ve výši 16.000 Kč. Tato částka bude rozpočtována na oddíl paragraf (dále jen „OdPa“)  

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mateřství. 

 

RO 2147 obdržela MČ další účelovou neinvestiční dotaci na výkon pěstounské péče ve výši 8.000 Kč. Tato 

částka bude rozpočtována na OdPa 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mateřství. 

 

RO 2152 obdržela MČ účelovou neinvestiční dotaci na odbornou přípravu Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Radotín ve výši 6.000 Kč. Tato částka bude rozpočtována na OdPa 5512 – Požární ochrana. 

 

RO 2154 obdržela MČ účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 

věcí určenou na financování odměn pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí za období  

13. březen až 30. květen 2020 v souvislosti se ztíženým výkonem práce při šíření nemoci COVID-19. Dotace 

je ve výši 178.000 Kč. Tato částka bude rozpočtována na OdPa 6171 – Činnost místní správy. 

 

RO 3097 obdržela MČ účelovou investiční dotaci na akci „Výstavba služebny PČR“ ve výši 5.241.600 Kč. 

Tato částka bude rozpočtována na OdPa 3636 – Územní rozvoj. 

 

RO 3109 obdržela MČ účelovou neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů 

v celkové výši 669.000 Kč. Dotace bude rozpočtována na OdPa 3111 – Mateřské školy a OdPa 3429 – 

Ostatní zájmová činnost a rekreace (granty). 

 

RO 14/2020 zapojuje do rozpočtu MČ na rok 2020 dosud nerozpočtované příjmy, které MČ přijala od 

počátku roku v celkové částce 8.000 Kč. Jedná se o příjem daru na základě darovací smlouvy. Zároveň tímto 

RO dochází k přesunu v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020. 

 

Uskutečněním výše uvedených RO bude navýšena příjmová i výdajová část rozpočtu MČ na rok 2020 o 

částku 6.126.600 Kč na straně příjmů i výdajů tak, že uskutečněním úprav rozpočtu bude na straně příjmů 

částka 209.385.200 Kč a na straně výdajů 251.624.900 Kč. 

 

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

 


