Rozpočtová opatření (RO) v rozpočtu městské části Praha 17 pro rok 2022
Změny rozpočtu k 31. 5. 2022 - DODATEK

RO č. 38
Navýšení rozpočtu kapitoly 09 – Vnitřní správa o 3 738 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnanci vykonávající agendu sociálně - právní ochrany dětí)
1 900 tis. Kč
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení)
471 tis. Kč
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5032 (povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění)
171 tis. Kč
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5139 (nákup materiálu)
500 tis. Kč
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5162 (služby elektronických komunikací)
20 tis. Kč
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5167 (služby školení a vzdělávání)
100 tis. Kč
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5169 (nákup ostatních služeb)
576 tis. Kč
Účelová neinvestiční dotace je poskytnuta ze státního rozpočtu z Ministerstva práce
a sociálních věcí a je určena na úhradu výdajů souvisejících se zabezpečením činností
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2022 ve smyslu ustanovení
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Dle potřeby budou finanční prostředky přesunuty i na jiné rozpočtové položky.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem ÚZ 13024.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha dopis čj. MHMP 864529/2022 ze dne 18. 5. 2022
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního
vypořádání městské části se státním rozpočtem za rok 2022 prostřednictvím rozpočtu
hl. m. Prahy.

RO č. 39
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 04 – Školství v následující rozpočtové
skladbě:
z § 3111 (mateřské školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím)
-362 tis. Kč
na § 3111 (mateřské školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím), ORG 5
+362 tis. Kč
Část finančních prostředků ze schváleného rozpočtu určeného na opravy v MŠ bude použita
k navýšení neinvestičního příspěvku s účelovým určením: MŠ Laudova na opravu jídelního
nákladního výtahu.
z § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím)
-475 tis. Kč
na § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím), ORG 21
+475 tis. Kč

Část finančních prostředků ze schváleného rozpočtu určeného na opravy v ZŠ bude použita
k navýšení neinvestičního příspěvku s účelovým určením: ZŠ genpor. F. Peřiny na havarijní
opravu odtrženého souvrství střechy na budově ZŠ.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 04 – Školství
Další údaje: ----

RO č. 40
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
-275,9 tis. Kč
na § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím), ÚZ 098, ORG 110021
+188,1 tis. Kč
na § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím), ÚZ 098, ORG 110023
+ 87,8 tis. Kč
K přesunu rozpočtu mezi paragrafy v rámci kapitoly dochází v souvislosti s přidělením dotací
z důvodu navýšení příspěvku s účelovým určením pro příspěvkové organizace ZŠ genpor.
Františka Peřiny (ve výši 188,1 tis. Kč) a ZŠ Jana Wericha (ve výši 87,8 tis. Kč) na úhradu
výdajů programu „Trenéři do škol“.
Zdroj krytí: nevyčerpaná dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů
a jiných technických herních zařízení roku 2021
Další údaje: -----

RO č. 41
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
-100 tis. Kč
do kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnictví
na § 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení),
položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), ÚZ 098,
ORG 300351
+100 tis. Kč
K přesunu rozpočtu mezi kapitolami a mezi paragrafy dochází v souvislosti s přidělením
dotace z důvodu navýšení příspěvku s účelovým určením pro příspěvkovou organizaci
Centrum sociálně zdravotních služeb na úhradu plavání pro seniory.
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. 42
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 900 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce), položka 6122 (stroje, přístroje a zařízení),
ORG 207000
900 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na vybavení restaurace do Sportovního centra Řepy.
Zdroj krytí: finanční rezerva rozpočtu městské části
Další údaje: ----

RO č. 43
Navýšení rozpočtu kapitoly 09 – Vnitřní správa o 1 200 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5499 (ostatní neinvestiční transfery
obyvatelstvu)
1 200 tis. Kč
Převedené finanční prostředky ze sociálního fondu budou použity k financování výdajů pro
zaměstnance: příspěvek na stravování
400 tis. Kč
příspěvek na penzijní připojištění
400 tis. Kč
příspěvek na volnočasový účet „Multi Pass CARD“
400 tis. Kč
Zdroj krytí: sociální fond
Další údaje: finanční prostředky jsou čerpány ze sociálního fondu v souladu se Směrnicí
č. 1/2022 - Sociální fond a jeho schváleného rozpočtu na rok 2022.
Provedeno v 5/2022
RMČ usnesení č. 160/2022 ze dne 25. 5. 2022
ZMČ usnesení č. ............... ze dne 22. 6. 2022

