Rozpočtová opatření (RO) v rozpočtu městské části Praha 17 pro rok 2019
Změny rozpočtu k 31. 10. 2019

RO č. 81
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 04 – Školství v následující rozpočtové
skladbě:
z § 3111 (mateřské školy), položka 5901 (nespecifikované rezervy)
-500 tis. Kč
na § 3113 (základní školy), položka 5651 (neinvestiční půjčené prostředky zřízeným
příspěvkovým organizacím), ORG 21
+500 tis. Kč
Část finančních prostředků ze schváleného rozpočtu určeného na opravy v MŠ a na rezervy
bude použita jako návratná finanční výpomoc k předfinancování neinvestičních výdajů pro
ZŠ genpor. Františka Peřiny k realizaci projektu Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole
genpor. Františka Peřiny v rámci operačního programu Praha – pól růstu.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 04 – Školství
Další údaje: ----.

RO č. 82
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 – Vnitřní správa v následující
rozpočtové skladbě:
z § 6171 (činnost místní správy), položka 5171 (opravy a udržování), ORG 150171
-90 tis. Kč
na § 6171 (činnost místní správy), položka 6121 (budovy, haly a stavby)
+90 tis. Kč
Část finančních prostředků ze schváleného rozpočtu určeného na opravy budovy úřadu bude
použita na stavební úpravy kanceláří matriky.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 09 – Vnitřní správa
Další údaje: ----.

RO č. 83
Navýšení rozpočtu kapitoly 07 – Bezpečnost o 18 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 5512 (požární ochrana-dobrovolná část), položka 5137 (drobný hmotný dlouhodobý
majetek)
18 tis. Kč
Bude navýšen rozpočet na položce, z které je financován nákup drobného hmotného
dlouhodobého majetku.
Zdroj krytí: navýšení nedaňových příjmů-příjmy za požární asistenci při sportovních
utkáních (Sbor dobrovolných hasičů).
Další údaje: ----

RO č. 84
Navýšení rozpočtu kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnictví o 317 tis. Kč v následující
rozpočtové skladbě:
§ 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení), položka
5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
317 tis. Kč
Finanční prostředky jsou poskytnuty ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
věcí a jsou určeny na podporu poskytování sociálních služeb. Příjemcem neinvestiční účelové
dotace je Centrum sociálně zdravotních služeb: na odborné sociální poradenství 76 tis. Kč, na
pečovatelskou službu 184 tis. Kč a pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub 17 57 tis. Kč.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 13305.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 1926598/2019 ze dne 23. 9. 2019
Další údaje: finanční vypořádání účelové neinvestiční dotace, která bude poukázaná po
podpisu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, se bude řídit podmínkami uvedenými
v této smlouvě.

RO č. 85
Navýšení rozpočtu kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnictví o 1 060,8 tis. Kč
v následující rozpočtové skladbě:
§ 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení), položka
5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) 1 060,8 tis. Kč
Finanční prostředky jsou poskytnuty ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
věcí a jsou určeny na podporu poskytování sociálních služeb. Příjemcem neinvestiční účelové
dotace je Centrum sociálně zdravotních služeb: na odborné sociální poradenství 156 tis.
Kč, na pečovatelskou službu 760 tis. Kč a pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub 17 144,8 tis. Kč.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 13305.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 1926728/2019 ze dne 23. 9. 2019
Další údaje: finanční vypořádání účelové neinvestiční dotace se bude řídit podmínkami
uvedenými ve smlouvě.

RO č. 86
Navýšení rozpočtu kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnictví o 42,4 tis. Kč
v následující rozpočtové skladbě:
§ 4349 (ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva), položka 5222
(neinvestiční transfery spolkům)
42,4 tis. Kč
Účelová neinvestiční dotace je poskytnuta z rozpočtu hl. m. Prahy a je určena na financování
projektu:
- na podporu projektů v oblasti problematiky bezdomovectví na lokální úrovni
název projektu: Rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Praha 17 Řepy
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 081.

Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 1930048/2019 ze dne 24. 9. 2019
Další údaje: poskytnutá účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního
vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019.

RO č. 87
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 549,8 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3111 (mateřské školy), položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím), ORG 15142
549,8 tis. Kč
Finanční prostředky jsou poskytnuty ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy z OP VVV v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II“. Účelová neinvestiční dotace je určena pro:
MŠ Pastelka (ORG 15142).
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 33063.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 1919391/2019 ze dne 2. 10. 2019
Další údaje: podmínky pro použití těchto dotací a jejich vyúčtování a další podmínky jsou
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí
dotace CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0013088.
Provedeno v 10/2019
RMČ usnesení č. 335/2019 ze dne 9. 10. 2019
ZMČ usnesení č. ............... ze dne 18. 12. 2019

