Rozpočtová opatření (RO) v rozpočtu městské části Praha 17 pro rok 2019
Změny rozpočtu k 30. 11. 2019 - DODATEK

RO č. 97
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 04 – Školství v následující rozpočtové
skladbě:
z § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím)
-769 tis. Kč
na § 3111 (mateřské školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím), ORG 21
+706 tis. Kč
na § 3111 (mateřské školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím), ORG 5
+ 63 tis. Kč
Část finančních prostředků ze schváleného rozpočtu určeného na opravy v ZŠ bude použita
k navýšení neinvestičního příspěvku s účelovým určením: ZŠ genpor. Fr. Peřiny - na opravu
krytin podlah PVC v objektu Socháňova (290 tis. Kč) a na stoly a židličky do školních jídelen
(416 tis. Kč) a MŠ Laudova – na výmalbu chodeb a šaten (63 tis. Kč).
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 04 – Školství
Další údaje: ----

RO č. 98
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 - Bezpečnost v následující rozpočtové
skladbě:
z § 5512 (požární ochrana – dobrovolná část), položka 6122 (stroje, přístroje a zařízení),
ORG 900000
-50 tis. Kč
na § 5512 (požární ochrana – dobrovolná část), položka 6121 (budovy, haly a stavby),
+50 tis. Kč
Dochází k přesunu finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů. Ze schváleného
rozpočtu určeného na nákup stroje na čištění podlahy dojde k použití finančních prostředků na
dofinancování účelové investiční dotace z rozpočtu HMP na opěrnou zeď u hasičské
zbrojnice.
K přesunu finančních prostředků může dojít, neboť finanční prostředky na akci “Stroj na
čištění podlah“ nebudou čerpány.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 07 – Bezpečnost
Další údaje: „Opěrná zeď – oplocení u Hasičské zbrojnice Praha 17 – Řepy“ byla schválena
v RMČ 9. 10. 2019 usnesením č. 359/2019.

RO č. 99
Navýšení rozpočtu kapitoly 02 – Městská infrastruktura o 477 tis. Kč v následující
rozpočtové skladbě:
na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), položka 5171 (opravy a udržování),
ORG 440000
+207 tis. Kč
na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), položka 5169 (nákup ostatních služeb),
ORG 440006
+270 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na opravy a udržování dětských hřišť (207 tis. Kč) a na seč a
likvidaci trávy (270 tis. Kč).
Zdroj krytí: finanční rezerva rozpočtu městské části
Další údaje: ----

RO č. 100
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 350 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce), položka 6121 (budovy, haly a stavby),
ORG 202200
350 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na dokončení II. etapy Fitparku v ulici Laudova.
Zdroj krytí: finanční rezerva rozpočtu městské části
Další údaje: ----

RO č. 101
Přesun finančních prostředků mezi kapitolami v následující rozpočtové skladbě:
z kapitoly 08 Hospodářství
z § 3612 (bytové hospodářství), položka 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 208702
-40 tis. Kč
do kapitoly 02 Městská infrastruktura
na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), položka 5169 (nákup ostatních služeb),
ORG 440017
+40 tis. Kč
Dochází k přesunu finančních prostředků z kapitálových výdajů do běžných výdajů.
Finanční prostředky ze schváleného rozpočtu určeného na investiční akci: „Rekonstrukce
stojanů pro odběr vody v areálu hřbitova“ budou převedeny k navýšení rozpočtu na výsadbu
okrasného záhonu z lučního kvítí a založení květnaté louky.
K přesunu finančních prostředků může dojít, neboť finanční prostředky na akci:
„Rekonstrukce stojanů pro odběr vody v areálu hřbitova“ nebudou v letošním roce vyčerpány.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 08 – Hospodářství
Další údaje: ---Úprava limitu prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce u příspěvkové
organizace
Centrum sociálně zdravotních služeb (CSZS)
Limit prostředků na platy
schválený limit 7 100 tis. Kč

Ostatní platby za provedené práce
schválený limit 2 400 tis. Kč

+70 tis. Kč
upravený limit 7 170 tis. Kč

-70 tis. Kč
upravený limit 2 330 tis. Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 17 dne 23. 1. 2019 schválilo usnesení ZMČ
č. 000003/2019 v rámci rozpočtu pro příspěvkovou organizaci CSZS limit prostředků na platy
ve výši 7 100 tis. Kč a na ostatní platby za provedené práce limit ve výši 2 400 tis. Kč. Tyto
závazné ukazatele nebyly překročeny.

CSZS žádá o výše uvedené úpravy schválených limitů, se zřetelem ke struktuře získaných
mzdových prostředků z dotací (které nemohly být v limitu zohledněny, jelikož na dotace není
právní nárok).
Celkový objem prostředků na platy a ostatní platby za provedené práce ve výši 9 500 000 Kč,
stanovený rozpočtem, bude dodržen.
Provedeno v 11/2019
RMČ usnesení č. 423/2019 ze dne 27. 11. 2019
ZMČ usnesení č. ............... ze dne 18. 12. 2019

