Rozpočtová opatření (RO) v rozpočtu Městské části Praha 17 pro rok 2019
Změny rozpočtu k 31. 5. 2019 - DODATEK

RO č. 29
Navýšení rozpočtu kapitoly 09 – Vnitřní správa o 100 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5167 (služby školení a vzdělávání)
100 tis. Kč
Finanční prostředky jsou poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy a jsou určeny na přípravu
a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 081.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 787968/2019 ze dne 1. 5. 2019
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2019.

RO č. 30
Navýšení rozpočtu kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnictví o 50 tis. Kč v následující
rozpočtové skladbě:
§ 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení), položka
5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
50 tis. Kč
Finanční prostředky jsou poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy na financování projektu v oblasti
prevence kriminality v roce 2019. Jsou určeny pro Centrum sociálně zdravotních služeb Klub 17.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 0115.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 788295/2019 ze dne 29. 4. 2019
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2019.

RO č. 31
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 67,1 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3113 (základní školy), položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím), ORG 23
67,1 tis. Kč
Finanční prostředky jsou poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy na financování projektů
specifické primární prevence v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární
prevence ve školách a školských zařízeních a jsou určeny ZŠ J. Wericha - „Komplexní
program primární prevence“ ve výši 40,7 tis. Kč a „Základy konstruktivní komunikace“ ve
výši 26,4 tis. Kč.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 115.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 788672/2019 ze dne 1. 5. 2019
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2019.

RO č. 32
Navýšení rozpočtu kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnictví o 70 tis. Kč v následující
rozpočtové skladbě:
§ 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení), položka
5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
70 tis. Kč
Finanční prostředky jsou poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci protidrogové
prevence na místní úrovni v roce 2019.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem ÚZ 115.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 793714/2019 ze dne 1. 5. 2019
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2019.

RO č. 33
Přesun finančních prostředků mezi kapitolami v následující rozpočtové skladbě:
z kapitoly 04 Školství
z § 3113 (základní školy), položka 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 203102
- 80 tis. Kč
do kapitoly 09 Vnitřní správa
do § 6171 (činnost místní správy), položka 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek),
ORG 200137
+ 69 tis. Kč
do § 6171 (činnost místní správy), položka 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek),
+ 8 tis. Kč
do § 6171 (činnost místní správy), položka 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený),
+ 3 tis. Kč
Dochází k přesunu finančních prostředků z kapitálových výdajů do běžných výdajů.
Ze schváleného rozpočtu určeného na investiční akci: „ZŠ J. Wericha – rekonstrukce
osvětlení, pavilon C“ na neinvestiční vybavení denní místnosti drobným majetkem
(kuchyňská linka, skříňová sestava, myčka nádobí, varná deska, mikrovlnná trouba, digestoř,
stoly a židle), který bude pořízen v rámci investiční akce „ÚMČ Praha 17 – stavba denní
místnosti“.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 04 – Školství
Další údaje: ----

RO č. 34
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 04 – Školství v následující rozpočtové
skladbě:
z § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím)
-645 tis. Kč
na § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím), ORG 23
+645 tis. Kč
Část finančních prostředků ze schváleného rozpočtu určeného na opravy v ZŠ bude použita
k navýšení neinvestičního příspěvku s účelovým určením: ZŠ Jana Wericha na opravu dívčích
a personálních sociálních zázemích.

z § 3111 (mateřské školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím)
-603 tis. Kč
na § 3111 (mateřské školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím), ORG 5
+603 tis. Kč
Část finančních prostředků ze schváleného rozpočtu určeného na opravy v MŠ bude použita
k navýšení neinvestičního příspěvku s účelovým určením: MŠ Fialka na opravu přístupové
cesty a plochy hřiště (227 tis. Kč) a MŠ Laudova na opravu interiéru a výmalby vnitřních
prostor (376 tis. Kč).
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 04 – Školství
Další údaje: ----

RO č. 35
Přesun finančních prostředků mezi kapitolami v následující rozpočtové skladbě:
z kapitoly 03 Doprava
z § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), položka 5169 (nákup ost. služeb),
ORG 440008
-774 tis. Kč
do kapitoly 02 Městská infrastruktura
na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), položka 5169 (nákup ost. služeb), ORG
440001
+774 tis. Kč
Dochází k přesunu finančních prostředků v rámci běžných výdajů. Ze schváleného rozpočtu
určeného na zimní údržbu dojde k použití finančních prostředků na řez dřevin a likvidaci
biologického odpadu.
K přesunu finančních prostředků může dojít, neboť zůstatek finančních prostředků určených
na zimní údržbu vystačí do konce roku 2019.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 03 – Doprava
Další údaje: ----

RO č. 36
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 117 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3111 (mateřské školy), položka 5166 (konzultační, poradenské a právní služby), ORG
110003
61 tis. Kč
§ 3111 (mateřské školy), položka 5166 (konzultační, poradenské a právní služby), ORG
110004
56 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na zpracování návrhu školních zahrad při MŠ Bendova a MŠ
Pastelka.
Zdroj krytí: finanční rezerva rozpočtu městské části
Další údaje: ----

RO č. 37
Přesun finančních prostředků mezi kapitolami v následující rozpočtové skladbě:
z kapitoly 01 Rozvoj obce

z § 3699 (ostatní záležit. bydlení., kom. služeb a územ. rozv.), položka 6121 (budovy, haly
a stavby),
-140 tis. Kč
do kapitoly 04 Školství
na § 3111 (mateřské školy), položka 6121 (budovy, haly a stavby),
+ 70 tis. Kč
na § 3111 (mateřské školy), položka 6121 (budovy, haly a stavby),
+ 70 tis. Kč
Dochází k přesunu finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů. Ze schváleného
rozpočtu určeného na „Projektovou dokumentaci k investičním záměrům“ dojde k použití
finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace pro MŠ a ZŠ.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 01 – Rozvoj obce
Další údaje: ----

RO č. 38
Navýšení rozpočtu kapitoly 09 – Vnitřní správa o 359,2 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5021 (ostatní osobní výdaje)
250 tis. Kč
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5039 (nákup materiálu)
5 tis. Kč
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5169 (nákup ostatních služeb)
104,2 tis. Kč
Účelová neinvestiční dotace je poskytnuta ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra (v rámci
programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019) na
projekt „SPOLEČNĚ NA 17“.
Dle potřeby budou finanční prostředky přesunuty i na jiné rozpočtové položky.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 14007.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 849127/2019 ze dne 14. 5. 2019
Dotace je poskytována v souladu s usnesením vlády České republiky č. 26 ze dne
18. 1. 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu a na
základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok
2019 č. 14/2019/IC OBCE (č. j. MV-34246-2/OAM-2019).
Další údaje: poskytnutá účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy
za rok 2019.
Provedeno v 5/2019
RMČ usnesení č. 185/2019 ze dne 22. 5. 2019
ZMČ usnesení č. .............. ze dne 19. 6. 2019

