Rozpočtová opatření (RO) v rozpočtu městské části Praha 17 pro rok 2022
Změny rozpočtu k 31. 3. 2022

RO č. 8
Navýšení rozpočtu kapitoly 06 – Kultura a sport o 55,1 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 3319 (ostatní záležitosti kultury), položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím), ORG 11000032
55,1 tis. Kč
Finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy budou poskytnuty formou účelové dotace
příspěvkové organizaci Kulturní centrum Průhon na nákup knižního fondu do knihovny.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 081.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 320976/2022 ze dne 28. 2. 2022
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2022.

RO č. 9
Navýšení rozpočtu kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnictví o 80 tis. Kč v následující
rozpočtové skladbě:
§ 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení), položka
5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
80 tis. Kč
Finanční prostředky jsou poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci protidrogové
prevence na místní úrovni v roce 2022.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem ÚZ 115.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 360890/2022 ze dne 28. 2. 2022
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2022.

RO č. 10
Navýšení rozpočtu kapitoly 08 – Hospodářství o 5 000 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 3612 (bytové hospodářství), položka 6121 (stavby), ORG 80809208600
5 000 tis. Kč
Účelová investiční dotace je poskytnuta z rozpočtu hl. m. Prahy a je určena na akci
„Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích“ (ORG 80809).
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem ÚZ 084.
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 5 000 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3111 (mateřské školy), položka 6121 (stavby), ORG 81744207200
5 000 tis. Kč
Účelová investiční dotace je poskytnuta z rozpočtu hl. m. Prahy a je určena na akci
„MŠ Bendova – rekonstrukce elektroinstalace“ (ORG 81744).

Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem ÚZ 084.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 360879/2022 ze dne 28. 2. 2022
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2022.

RO č. 11
Úprava rozpočtu ke schváleným projektům realizovaným v rámci Operačního
programu Praha pól růstu
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 563,2 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3113 (základní školy), položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím), ORG 2681409
+281,6 tis. Kč
§ 3113 (základní školy), položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím), ORG 2681409
+281,6 tis. Kč
Účelová dotace je poskytnuta spolupodílem z rozpočtů EU a hl. m. Prahy v rámci Operačního
programu Praha – pól růstu (OPPPR). Určena je pro ZŠ genpor. Františka Peřiny na projekt
„Demokraté na ZŠ genpor. Fr. Peřiny“.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 17050 a 104.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 360891/2022 ze dne 28. 2. 2022
Další údaje: finanční vypořádání proběhne dle pokynů odboru FON MHMP po ukončení
akce.
Úprava rozpočtu minulých let v souvislosti s „Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním
uvedeným v protokolu o kontrole / č. j. MHMP 131259/2021 ze dne 01. 02. 2021
z § 6330 (převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně), pol. 6363 (investiční převody
mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi), ORG
2040088
-505,9 tis. Kč
na § 6330 (převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně), pol. 5347 (neinvestiční
převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo
částmi), ORG 2040088
+505,9 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 úpravu rozpočtu
minulých let, kterou dochází k rozpočtovému přesunu (z investičních výdajů do běžných
výdajů).
Výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 17050, 17985,104 a 105.
Zdroj krytí: finanční prostředky ze získané dotace
Další údaje: Závěrečné vyúčtování projektu se uskutečnilo v roce 2018:
5 401 904,57 Kč
přijatá dotace
4 344 888,20 Kč
schválené způsobilé výdaje bez spolufinancování příjemce
- 1 057 016,37 Kč
nevyužitá část dotace (vratka přeplatku dotace)
Na základě kontroly projektu, č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000088 „Dětské centrum
osobního růstu v Psychosomatickém centru“ podpořeného z Operačního programu
Praha – pól růstu ČR, v období udržitelnosti a kontroly plnění indikátorů vyplývající
ze smlouvy o financování, kontrolní orgán uložil městské části Praha 17 finanční

odvod ve výši 100% již vyplacené částky finanční podpory tj. 4 344 888,20 Kč.
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo usnesením č. 20/2021 ze dne
13. 5. 2021 úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou finančních prostředků. Na základě
výzvy MHMP městská část Praha 17 nedočerpané finanční prostředky vrátila dne
27. 10. 2021.

RO č. 12
Navýšení rozpočtu kapitoly 06 – Kultura a sport o 25 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků), položka 5171
(opravy a udržování), ORG 990002
25 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na zajištění konstrukcí hypercubes a zvýšení bezpečnosti
v jejich okolí.
Zdroj krytí: finanční rezerva rozpočtu městské části
Další údaje: ---Provedeno v 3/2022
RMČ usnesení č. 57/2022. ze dne 9. 3. 2022
ZMČ usnesení č. .............. ze dne 20. 4. 2022

