Rozpočtová opatření (RO) v rozpočtu městské části Praha 17 pro rok 2022
Změny rozpočtu k 30. 6. 2022
RO č. 44
Navýšení rozpočtu kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnictví o 2 442 tis. Kč
v následující rozpočtové skladbě:
§ 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení), položka
5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
2 442 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 483 tis. Kč, na
pečovatelskou službu 1 526 tis. Kč a pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub 17 433 tis. Kč.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 13305.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 968098/2022 ze dne 30. 5. 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. 45
Navýšení rozpočtu kapitoly 09 – Vnitřní správa o 1 549,3 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnanci vykonávající sociální práci v přenesené působnosti)
1 157,9 tis. Kč
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení)
287,2 tis. Kč
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5032 (povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění)
104,2 tis. Kč
Účelová neinvestiční dotace je poskytnuta ze státního rozpočtu z Ministerstva práce
a sociálních věcí a je určena na výkon sociální práce (poskytnuta v souladu s ustanovením
§92 a §93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
a ustanovením §63 - §65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 13015.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 981154/2022 ze dne 31. 5. 2022

RO č. 46
Navýšení rozpočtu kapitoly 09 – Vnitřní správa o 150 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5167 (služby školení a vzdělávání)
150 tis. Kč
Finanční prostředky jsou poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy a jsou určeny na přípravu
a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 081.

Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 944850/2022 ze dne 27. 5. 2022
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2021.

RO č. 47
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 7 360 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3111 (mateřské školy), položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím), ORG 3, 4, 5, 8
2 614,4 tis. Kč
§ 3113 (základní školy), položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím), ORG 21, 23
4 420 tis. Kč
§ 3231 (základní umělecké školy), položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím), ORG 31
325,6 tis. Kč
Účelová neinvestiční dotace je poskytnuta z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových
prostředků (platy a zákonné odvody) zaměstnancům v oblasti školství a je určena pro
MŠ Bendova ve výši 615,6 tis. Kč, MŠ Laudova ve výši 1 004,4 tis. Kč, MŠ Socháňova ve
výši 730,4 tis. Kč, MŠ Pastelka ve výši 264 tis. Kč, ZŠ genpor. Fr. Peřiny ve výši
2 780,3 tis. Kč, ZŠ J. Wericha ve výši 1 639,7 tis. Kč a ZUŠ Blatiny ve výši 325,6 tis. Kč.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 096.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 944198/2022 ze dne 31. 5. 2022
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2022.

RO č. 48
Navýšení rozpočtu o 4,5 tis. Kč na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním
pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace v následující
rozpočtové skladbě:
kapitoly 07 – Bezpečnost
na § 6221 (humanitární zahraniční pomoc přímá), položka 5156 (pohonné hmoty
a maziva)
4,5 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/45 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí
účelových dotací městským částem hl. m. Prahy a jednotkám sborů dobrovolných hasičů
na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou
na útěku před agresí Ruské federace.
Finanční prostředky byly vyčleněny dle uvedeného přehledu:
dotace pro jednotku SDH
4,5 tis. Kč
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem ÚZ 137.
Dle potřeby budou finanční prostředky přesunuty i na jiné rozpočtové položky v rámci výše
uvedeného paragrafu.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 967950/2022 ze dne 31. 5. 2022
Další údaje: dotace městským částem hl. m. Prahy je účelově určena a lze ji čerpat
na mimořádné výdaje v souvislosti s pomocí občanům uprchlým z Ukrajiny na přímé služby,

materiální podporu a vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny a na zajištění integrace uprchlíků
z Ukrajiny ze strany městské části.

RO č. 49
Přesun finančních prostředků mezi kapitolami v následující rozpočtové skladbě:
z kapitoly 03 - Doprava
z § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), položka 5169 (nákup ostatních
služeb), ORG 440008
-800 tis. Kč
do kapitoly 02 – Městská infrastruktura
na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), položka 5169 (nákup ostatních služeb),
ORG 440001
+800 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 řezy dřevin a
likvidaci biologického odpadu.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 03 – Doprava
Další údaje: ----

RO č. 50
Navýšení rozpočtu kapitoly 02 – Městská infrastruktura o 30 tis. Kč v následující
rozpočtové skladbě:
§ 3719 (ostatní činnosti k ochraně ovzduší), položka 5169 (nákup ostatních služeb), ORG
440000
30 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na „Časový plán“ k Programu zlepšování kvality ovzduší
2020+. Městská část Praha 17 má ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, povinnost
tento časový plán vypracovat a zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Zdroj krytí: finanční rezerva rozpočtu městské části
Další údaje: ----

RO č. 51
Navýšení rozpočtu o 83 tis. Kč na úhradu výdajů za právní služby
do kapitoly 04 – Školství o 67 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce), položka 5166 (konzultační, poradenské a
právní služby)
67 tis. Kč
Finanční prostředky budou určeny na poskytnuté právní služby týkající se sportovního
zařízení, které je ve vlastnictví městské části.
do kapitoly 09 – Vnitřní správa o 16 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:

§ 6171 (činnost místní správy), položka 5166 (konzultační, poradenské a právní služby)
16 tis. Kč
Finanční prostředky budou určeny na poskytnuté právní služby týkající se činnosti místní
správy.
Zdroj krytí: finanční rezerva rozpočtu městské části
Další údaje: ----

RO č. 52
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 04 – Školství v následující rozpočtové
skladbě:
z § 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce), položka 6122 (stroje, přístroje a
zařízení), ORG 207000
-347 tis. Kč
na § 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce), položka 5137 (drobný dlouhodobý
hmotný majetek), ORG 200137
+347 tis. Kč
Část finančních prostředků ze schváleného rozpočtu určeného na investiční akci „Sportovní
centrum Řepy – vybavení“ bude použita k financování běžných výdajů na vybavení drobným
dlouhodobým hmotným majetkem do Sportovního centra Řepy.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 04 – Školství
Další údaje: ----

RO č. 53
Přesun finančních prostředků mezi kapitolami v následující rozpočtové skladbě:
z kapitoly 04 - Školství
z § 3419 (ostatní sportovní činnost), položka 5222 (neinvestiční transfery spolkům),
ÚZ 098, ORG 110351
-80 tis. Kč
do kapitoly 06 – Kultura a sport
na § 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), položka 5223 (neinvestiční transfery
církvím a náboženským společnostem), ÚZ 098, ORG 300351
+80 tis. Kč
K přesunu rozpočtu mezi kapitolami a mezi paragrafy dochází v souvislosti s přidělením
účelové neinvestiční dotace pro Domov sv. Karla Boromejského s účelovým určením
„Vinobraní v klášteře – 9. ročník“.
Zdroj krytí: nevyčerpaná dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů
a jiných technických herních zařízení roku 2021
Další údaje: Ve schváleném rozpočtu 2022 byly finanční prostředky z nevyčerpané dotace
z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních
zařízení roku 2021 zahrnuty v kapitole 04 Školství.

RO č. 54
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 04 – Školství v následující rozpočtové
skladbě:

z § 3419 (ostatní sportovní činnost), položka 5222 (neinvestiční transfery spolkům), ÚZ
098, ORG 110351
-1 494 tis. Kč
na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), položka 5493 (účelové neinvestiční
transfery fyzickým osobám), ÚZ 098, ORG 110351
+1 494 tis. Kč
K přesunu rozpočtu mezi paragrafy v rámci kapitoly dochází v souvislosti s distribucí
příspěvků na pravidelnou sportovní a volnočasovou činnost dětí v rámci projektu „Aktivní
město“.
Zdroj krytí: nevyčerpaná dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů
a jiných technických herních zařízení roku 2021
Další údaje: ---Provedeno v 6/2022
RMČ usnesení č. 172/2022 ze dne 8. 6. 2022
ZMČ usnesení č. .............. ze dne 22. 6. 2022

