
 

Městská část Praha 16 
Rada městské části Praha 16 

 

U s n e s e n í 

Rady městské části Praha 16 

 

číslo   ..... / 2019 

ze dne 3.července 2019 
 

 

k návrhu rozpočtových opatření dotačních titulů číslo 2042/2019, 2047/2019, 2054/2019 a 

vlastní úpravy rozpočtu za měsíc červen 2019  

 

 

 

Rada městské části Praha 16 

 

I.      s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření 2042/2019 (sociálně-právní ochrana dětí) 

 

II.     s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření 2047/2019 (volby do Evropského parlamentu) 

 

III.    s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření 2054/2019 (primární prevence Základní škola Praha – Radotín) 

 

IV.     s c h v a l u j e 

vlastní úpravy rozpočtu za měsíc červen 2019 

 

V.      u k l á d á 

OE zajistit realizaci tohoto usnesení. 

 

 

 

Obsah materiálu: 

1. Návrh usnesení 

2. Důvodová zpráva 

3. Přílohy k důvodové zprávě:   

a) rozpis rozpočtových opatření         

b) dopisy HMP o přidělení prostředků 

 

 

 

 

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 Radě městské části Praha 16 

(dále jen „RMČ“) na základě dopisů Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) o poskytnutí 

účelových dotací a na základě vlastních potřeb, zjištěných v průběhu účetního období, rozpočtová opatření 

v následující podobě: 

 

I. Úprava rozpočtu číslo 2042/2019  

Rada hlavního města Prahy (dále jen „RHMP“) schválila usnesením číslo 1036 ze dne 27. května 2019 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen 

„MPSV“) určené na úhradu nákladů v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019. O 

částku 1.212.500,00 Kč bude navýšen rozpočet Městské části Praha 16 (dále jen „MČ“) na rok 2019. 

 

II. Úprava rozpočtu 2047/2019  

RHMP schválila usnesením číslo 1112 ze dne 3. června 2019 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu z Ministerstva financí (dále jen „MF“) určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti 

s konáním voleb do Evropského Parlamentu v roce 2019. O částku 286.720,00 Kč bude navýšen rozpočet 

MČ na rok 2019. 

 

III. Úprava rozpočtu 2054/2019  

RHMP schválila usnesením číslo 1237 ze dne 10. června 2019 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) určené pro Základní 

školu Praha – Radotín (dále jen „ZŠ“) na „Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence 

rizikového chování na rok 2019“. O částku 135.000,00 Kč bude navýšen rozpočet MČ na rok 2019. 

 

IV. Úprava rozpočtu za měsíc červen 2019  

V měsíci červnu došlo usnesením RMČ číslo 18/297 ze dne 12. června 2019 k nařízení odvodu finančních 

prostředků z investičního fondu zřízené příspěvkové organizace Školní jídelna Praha – Radotín (dále jen 

„ŠJ“) ve výši 1.000.000,00 Kč. O tuto částku bude navýšen rozpočet MČ na rok 2019. 

 

 

OE doporučuje schválit rozpočtová opatření dle předložených návrhů, které jsou nedílnou součástí usnesení. 

Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 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. 


