Rozpočtová opatření (RO) v rozpočtu městské části Praha 17 pro rok 2022
Změny rozpočtu k 30. 4. 2022

RO č. 17
Navýšení rozpočtu kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnictví o 1 840 tis. Kč
v následující rozpočtové skladbě:
§ 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení), položka
5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
1 840 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 AT linku a AT poradnu 364 tis. Kč, na
pečovatelskou službu 1 150 tis. Kč a pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub 17 326 tis. Kč.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 13305.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 521964/2022 ze dne 25. 3. 2022
Další údaje: finanční vypořádání účelové neinvestiční dotace bude probíhat dle podmínek
uvedených v usnesení ZHMP č. 29/105 ze dne 9. 9. 2021.

RO č. 18
Opětovné ponechání nevyčerpaných účelových prostředků v rozpočtu kapitoly
08 – Hospodářství o 145 284,2 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3612 (bytové hospodářství), položka 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 80809860000
145 284,2 tis. Kč
Opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků, které byly městské části
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018.
Městské části Praha 17 byly ponechány investiční účelové prostředky na akci „Dům
s pečovatelskou službou v Praze - Řepích“ (ORG 80809) ve výši 145 284 180,69 Kč.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem ÚZ 090.
Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků v rozpočtu kapitoly 07 – Bezpečnost
o 1 471 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
na § 5213 (krizová opatření), položka 5132 (ochranné pomůcky)
490 tis. Kč
na § 5213 (krizová opatření), položka 5133 (léky a zdravotnický materiál) 490 tis. Kč
na § 5213 (krizová opatření), položka 5139 (nákup materiálu)
491 tis. Kč
Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotace, které byly městské části poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020.
Městské části Praha 17 byly ponechány neinvestiční účelové prostředky, které jsou určeny
na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru ve výši
1 470 970,13 Kč.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem ÚZ 127.
Dle potřeby budou finanční prostředky přesunuty i na jiné rozpočtové položky v rámci výše
uvedeného paragrafu.

Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků v rozpočtu kapitoly 05 – Sociální oblast
a zdravotnictví o 42 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 4349 (ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva), položka 5222
(neinvestiční transfery spolkům)
42 tis. Kč
Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotace, která byla městské části poskytnuta
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2021.
Městské části Praha 17 byly ponechány neinvestiční účelové prostředky 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
ve výši 42 000 Kč.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem ÚZ 118.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 35/43
ze dne 24. 3. 2022, dopis čj. MHMP 520974/2022 ze dne 25. 3. 2022.
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2022.

RO č. 19
Navýšení rozpočtu kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnictví o 74 tis. Kč v následující
rozpočtové skladbě:
§ 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení), položka
5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
74 tis. Kč
Finanční prostředky jsou poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci prevence kriminality
na místní úrovni v roce 2022.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem ÚZ 115.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 519488/2022 ze dne 25. 3. 2022
Další údaje: finanční vypořádání účelové neinvestiční dotace bude probíhat dle podmínek
uvedených v usnesení RHMP č. 1951 ze dne 30. 8. 2021.

RO č. 20
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 51,2 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3113 (základní školy), položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím), ORG 110023
51,2 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 pro ZŠ J. Wericha na projekt
„Komplexní program primární prevence“.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 115.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 519542/2022 ze dne 25. 3. 2022
Další údaje: finanční vypořádání dotace bude probíhat dle grantových podmínek uvedených
v usnesení RHMP č. 2272 ze dne 20. 9. 2021.

RO č. 21
Úprava rozpočtu ke schválenému projektu realizovaného v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v souvislosti s ukončením financování akce:
vratka finančních prostředků ve výši 7,2 tis. Kč
§ 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 0010964000000
7,2 tis. Kč
Jedná se o vratku finančních prostředků z akce EU – Šablony II ZŠ Jana Wericha, Španielova
(ORG 10964, č. projektu v evidenci MŠMT CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010239).
Vyúčtování projektu:
2 384 492,00 Kč
2 377 258,00 Kč
- 7 234,00 Kč

přijatá dotace
skutečně použito (schválené způsobilé výdaje projektu)
nevyužitá část dotace (vratka přeplatku dotace)

Zdroj krytí: finanční prostředky z nevyčerpané dotace
Další údaje: na základě výzvy MŠMT již škola (prostřednictvím městské části) nedočerpané
finanční prostředky vrátila.

RO č. 22
Navýšení rozpočtu kapitoly 10 – Pokladní správa o 7,2 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 6409 (ostatní činnosti), položka 5901 (nespecifikované rezervy)
7,2 tis. Kč
Jedná se o vratku finančních prostředků z akce EU – Šablony II ZŠ Jana Wericha, Španielova
(ORG 10964, č. projektu v evidenci MŠMT CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010239).
Vyúčtování projektu:
2 384 492,00 Kč
2 377 258,00 Kč
- 7 234,00 Kč

přijatá dotace
skutečně použito (schválené způsobilé výdaje projektu)
nevyužitá část dotace (vratka přeplatku dotace)

Zdroj krytí: ZŠ Jana Wericha
Další údaje: ----

RO č. 23
Navýšení rozpočtu kapitoly 08 – Hospodářství o 85 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 3612 (bytové hospodářství), položka 6121 (budovy, haly a stavby)
85 tis. Kč
Finanční prostředky budou určeny na výměnu stávajícího plynového kotle, včetně
souvisejících stavebních prací, v pronajímaném objektu Karlovarská 399/102, Praha 6 - Řepy.
Zdroj krytí: finanční rezerva rozpočtu městské části

Další údaje: ----

RO č. 24
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 03 – Doprava v následující rozpočtové
skladbě:
z § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), položka 5169 (nákup ostatních
služeb), ORG 440008
-27 tis. Kč
na § 2212 (silnice), položka 5169 (nákup ostatních služeb), ORG 440008
+27 tis. Kč
Dochází k přesunu finančních prostředků v rámci běžných výdajů. Ze schváleného rozpočtu
určeného na zimní údržbu chodníků dojde k použití finančních prostředků na zimní údržbu
silnic.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 03 – Doprava
Další údaje: ---Provedeno v 4/2022
RMČ usnesení č. 99/2022 ze dne 6. 4. 2022
ZMČ usnesení č. .............. ze dne 20. 4. 2022

