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

RO č. 88
Navýšení rozpočtu kapitoly 09 – Vnitřní správa o 27 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 6149 (ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená), položka 5021 (ostatní osobní
výdaje – odměny vyplácené na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
uzavřených k zajištění územní přípravy sčítání, včetně souvisejících výdajů)
27 tis. Kč
Účelová neinvestiční dotace je poskytnuta ze státního rozpočtu z Ministerstva financí a je
určena na krytí výdajů městských částí hl. m. Prahy s působností obecného stavebního úřadu
při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
Dle potřeby budou finanční prostředky přesunuty i na jiné rozpočtové položky.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 98018.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 1992549/2019 ze dne 8. 10. 2019
Další údaje: Podmínky pro použití dotace a její vyúčtování jsou uvedeny v rozhodnutí o
poskytnutí dotace č. j. MF-20757/2019/1201-42.

RO č. 89
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 – Vnitřní správa v následující
rozpočtové skladbě:
z § 6171 (činnost místní správy), položka 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 202600
- 16 tis. Kč
na § 6171 (činnost místní správy), položka 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek),
ORG 200137
+ 16 tis. Kč
Dochází k přesunu finančních prostředků z kapitálových výdajů do běžných výdajů.
Ze schváleného rozpočtu určeného na investiční akci: „Úřad m. č. Praha 17 – stavba denní
místnosti“ na neinvestiční vybavení denní místnosti drobným majetkem (mikrovlnná trouba,
lednice, skříňková sestava a stoly), který bude pořízen v rámci této investiční akce.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 09 – Vnitřní správa
Další údaje: ----

RO č. 90
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 04 – Školství v následující rozpočtové
skladbě:
z § 3113 (základní školy), položka 5901 (nespecifikované rezervy)
-66,2 tis. Kč
na § 3113 (základní školy), 5171 (opravy a udržování), ORG 110021
+66,2 tis. Kč
Část finančních prostředků ze schváleného rozpočtu určených na rezervy při havarijních
událostech bude použita na opravu poničeného schodiště a zábradlí u školní kuchyně
ZŠ genpor. Františka Peřiny.

Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 04 – Školství
Další údaje: ----.
Provedeno v 10/2019
RMČ usnesení č. 366/2019 ze dne 23. 10. 2019
ZMČ usnesení č. ............... ze dne 18. 12. 2019

