Rozpočtová opatření (RO) v rozpočtu městské části Praha 17 pro rok 2022
Změny rozpočtu k 30. 6. 2022 – DODATEK II.

RO č. 56
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 3 656 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3419 (ostatní sportovní činnost), položka 5222 (neinvestiční transfery spolkům)
3 656 tis. Kč
Účelová neinvestiční dotace je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací
působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní
výchovu mládeže.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 98.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 1090720/2022 ze dne 17. 6. 2022
(dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení za období 1. 12. 2021 – 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022).
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v tom smyslu, že v rámci
finančního vypořádání za rok 2022 budou městské části informativně předkládat
tabulku s údaji o čerpání těchto finančních prostředků.
Finanční prostředky z tohoto doplatku podílu, pokud nebudou čerpány v roce 2022,
bude možno převést a zapojit do rozpočtu roku 2023.

RO č. 57
Navýšení rozpočtu kapitoly 10 – Pokladní správa o 5 672,5 tis. Kč v následující
rozpočtové skladbě:
§ 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené), položka 5901 (nespecifikované rezervy)
5 672,5 tis. Kč
Finanční prostředky budou poukázány městské části formou neinvestiční dotace, protože
splnila svoji Statutem hl. m. Prahy danou odvodovou povinnost na dani z příjmů právnických
osob za rok 2021. Ve výdajích lze tyto finanční prostředky použít k financování
neinvestičních i investičních potřeb. Z těchto navrácených finančních prostředků bude
v rozpočtu městské části vytvořena finanční rezerva, která může být dle potřeb čerpána.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 1091185/2022 ze dne 17. 6. 2022
(navrácení 100% podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy
na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 - usnesení
ZHMP č. 38/70 ze dne16. 6. 2022).
Další údaje: ----

RO č. 58
Navýšení rozpočtu kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnictví o 60 tis. Kč v následující
rozpočtové skladbě:
§ 6221 (humanitární zahraniční pomoc přímá), položka 5169 (nákup ostatních služeb)
60 tis. Kč

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/75 ze dne 16. 6. 2022 poskytnutí
účelových dotací městským částem hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti
s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.
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 1115134/2022 ze dne 20. 6. 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. 59
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 250 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3113 (humanitární zahraniční pomoc přímá), položka 5331 (základní školy), ORG
110021
171 tis. Kč
§ 3113 (humanitární zahraniční pomoc přímá), položka 5331 (základní školy), ORG
110023
79 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/135 ze dne 16. 6. 2022 poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na základě Programu zkvalitnění výuky
tělesné výchovy na základních školách v hlavním městě Praze pro rok 2022 II.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 1108854/2022 ze dne 20. 6. 2022
Další údaje: ----

RO č. 60
Navýšení rozpočtu kapitoly 09 – Vnitřní správa o 185,4 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
§ 6171 (činnost místní správy), položka 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru
vyjma zaměstnanců na služebních cestách)
185,4 tis. Kč
Účelová neinvestiční dotace je poskytnuta na projekt „EU – MHMP – sociální bydlení“ (ORG
11080). Účelem dotace je zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 13013 a 106.
Dle potřeby budou finanční prostředky přesunuty i na jiné rozpočtové položky v rámci výše
uvedeného paragrafu.
Zdroj krytí: Hlavní město Praha – dopis čj. MHMP 1108839/2022 ze dne 20. 6. 2022
Další údaje: ----

RO č. 61
Uzavření finančního vypořádání za rok 2021 v následující rozpočtové skladbě:

Odvod do státního rozpočtu:
§ 6330 (převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně), položka 5347
(neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými
obvody nebo částmi - výdaje)
300,2 tis. Kč
nevyčerpaná účelová dotace na sociálně-právní ochranu dětí
ve výši – 102 462,62 Kč
nevyčerpaná účelová dotace na integraci cizinců
ve výši – 197 850,00 Kč
Příděl (dokrytí) ze státního rozpočtu:
§ 6330 (převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně), položka 4137
(neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými
obvody nebo částmi - příjmy)
248,2 tis. Kč
dokrytí vynaložených výdajů na Volby do PS PČR v roce 2021 ve výši + 248 155,56 Kč
Odvod do rozpočtu hl. m. Prahy:
§ 6330 (převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně), položka 5347
(neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými
obvody nebo částmi - výdaje)
128,3 tis. Kč
doplatek podílu místních poplatků
ve výši 765,03 Kč
účelové prostředky r. 2021 –
na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
ve výši – 125 607,00 Kč
na posílení mzdových prostředků včetně podpory pracovníků ve stravování
ve výši 706,00 Kč
účelové prostředky r. 2020 –
na realizaci energeticky úsporných opatření v budovách MŠ
ve výši 1 209,79 Kč
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu
428 600,44 Kč a obdrží do svého rozpočtu 248 155,56 Kč.
Zdroj krytí: finanční prostředky z nevyčerpaných účelových dotací z roku 2021 a 2020
Další údaje: Výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2021
schválilo ZHMP dne16. 6. 2022 - usnesení č. 38/64.

RO č. 62
Navýšení rozpočtu kapitoly 04 – Školství o 53 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
§ 3419 (ostatní sportovní činnost), položka 5222 (neinvestiční transfery spolkům)
53 tis. Kč
Doplnění účelové neinvestiční dotace, které je určeno na podporu činností nestátních
neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže.
Příjmy i výdaje musí být označeny účelovým znakem (ÚZ) 98.
Zdroj krytí: finanční prostředky z nevyčerpaného podílu na finančních prostředcích
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií.
Další údaje: poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v tom smyslu, že v rámci
finančního vypořádání za rok 2022 budou městské části informativně předkládat
tabulku s údaji o čerpání těchto finančních prostředků.
Finanční prostředky z tohoto doplnění podílu, pokud nebudou čerpány v roce 2022,
bude možno převést a zapojit do rozpočtu roku 2023.

RO č. 63
Navýšení rozpočtu kapitoly 02 – Městská infrastruktura o 44 tis. Kč v následující
rozpočtové skladbě:
§ 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), položka 5171 (opravy a udržování)
44 tis. Kč
Jedná se o náhradu za krádež solárního panelu z odpadkového koše. Z přijatých finančních
prostředků bude uhrazena vzniklá škoda.
Zdroj krytí: přijaté pojistné plnění od pojišťovny
Další údaje: ----

RO č. 64
Navýšení rozpočtu u níže uvedených kapitol o 22 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
do Kapitoly 06 – Kultura a sport o 5 tis. Kč
na § 3349 (ostatní záležitosti sdělovacích prostředků), položka 5424 (náhrady mezd a
příspěvky v době nemoci nebo karantény)
5 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na financování výdajů, které organizace vydává svým
zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
do Kapitoly 07 – Bezpečnost o 17 tis. Kč
na § 5212 (ochrana obyvatelstva), položka 5424 (náhrady mezd a příspěvky v době
nemoci nebo karantény)
17 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na financování výdajů, které organizace vydává svým
zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Zdroj krytí: finanční rezerva rozpočtu městské části
Další údaje: ---

RO č. 65
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 04 – Školství v následující rozpočtové
skladbě:
z § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím)
-253 tis. Kč
na § 3113 (základní školy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím), ORG 21
+253 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, pracoviště
Socháňova 1139, na opravu podlahových krytin PVC.

Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 04 – Školství
Další údaje: ----

RO č. 66
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 03 – Doprava v následující rozpočtové
skladbě:
z § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), položka 5171 (opravy a udržování)
- 424 tis. Kč
na § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), položka 6121 (budovy, haly a
stavby)
+424 tis. Kč
Dochází k přesunu finančních prostředků z běžných výdajů do kapitálových výdajů.
Ze schváleného rozpočtu určeného na opravy chodníků dojde k použití finančních prostředků
na výměnu starého asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 03 – Doprava
Další údaje: ----

RO č. 67
Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 03 – Doprava v následující rozpočtové
skladbě:
z § 2212 (silnice), položka 5171 (opravy a udržování)
- 81 tis. Kč
na § 2212 (silnice), položka 6121 (budovy, haly a stavby)
+ 81 tis. Kč
Dochází k přesunu finančních prostředků z běžných výdajů do kapitálových výdajů.
Ze schváleného rozpočtu určeného na opravy silnic dojde k použití finančních prostředků
na vybudování nástupního ostrůvku na zastávce autobusu v Bazovského ulici.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 03 – Doprava
Další údaje: ----

RO č. 68
Přesun finančních prostředků mezi kapitolami v následující rozpočtové skladbě:
z kapitoly 02 – Městská infrastruktura
z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), položka 5171 (opravy a udržování)
- 27 tis. Kč
do kapitoly 01 – Rozvoj obce
na § 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), položka
5171 (opravy a udržování)
+ 27 tis. Kč
Dochází k přesunu finančních prostředků v rámci běžných výdajů. Ze schváleného rozpočtu
určeného na opravy při údržbě zeleně v k. ú. Řep, dojde k použití finančních prostředků
na opravu kontejnerového stání v Nevanově ulici.
Zdroj krytí: vlastní v rámci kapitoly 02 – Městská infrastruktura
Další údaje: ----

RO č. 69
Navýšení rozpočtu u níže uvedených kapitol o 71 tis. Kč v následující rozpočtové skladbě:
do kapitoly 04 – Školství o 45 tis. Kč
na § 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce), položka 5166 (konzultační,
poradenské a právní služby)
45 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 26 tis. Kč
na § 6171 (činnost místní správy), položka 5166 (konzultační, poradenské a právní
služby)
26 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. 70
Navýšení rozpočtu kapitoly 10 – Pokladní správa o 50 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
na § 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené), položka 5192 (poskytnuté náhrady)
50 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů žalobkyni ve věci o určení existence
nájemního vztahu mezi městskou částí Praha 17 a společností Augmentum s. r. o..
Zdroj krytí: finanční rezerva rozpočtu městské části
Další údaje: Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j. 20 C 31/2018-158 ze dne
11. 5. 2022, jímž se určuje, že nájemní vztah mezi společností Augmentum s. r. o.
a městkou částí Praha 17 trvá.

RO č. 71
Navýšení rozpočtu kapitoly 10 – Pokladní správa o 136 tis. Kč v následující rozpočtové
skladbě:
na § 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené), položka 5192 (poskytnuté náhrady)
136 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu soudního poplatku při podání žaloby na Českou
republiku zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na vydání
bezdůvodného obohacení z titulu úhrady ¼ nákladů na odstranění havarijního stavu

nemovitosti č. p. 252 v k. ú. Řepy, obec Praha, ve výši 2 717 309,40 Kč, který činí 5%
žalované částky, tj. v daném případě 135 865,47 Kč.
Zdroj krytí: finanční rezerva rozpočtu městské části
Další údaje: Us RMČ 163/2022, ze dne 25. 5. 2022, Žaloba na Českou republiku zastoupenou
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na vydání bezdůvodného obohacení
z titulu úhrady ¼ nákladů na odstranění havarijního stavu nemovitosti č. p. 252 v k. ú. Řepy,
obec Praha, ve výši 2 717 309,40 Kč
Provedeno v 6/2022
RMČ usnesení č. 210/2022 ze dne 29. 6. 2022
ZMČ usnesení č. ………... ze dne …………..

