
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
 
 

 
110. zasedání 

dne 24.10.2014 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 573/14/RMČ  

k návrhu rozpočtového opatření č. 7 k rozpočtu MČ  
Praha – Ďáblice na rok 2014 

 
 
 

Rada po projednání 
 
I. souhlasí s návrhem 
rozpočtového opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2014, které je přílohou tohoto 
usnesení , v objemu zvýšení příjmů o 51.600,- Kč a výdajů o 51.600,- Kč na základě 
změny dotačních vztahů. 
 
 
 
II. pověřuje p ředsedu FV 
předložit návrh rozpočtového opatření č.7  ke schválení  na nejbližším zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice. 
 
 
Příloha: návrh rozpočtového opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Zdeňka Fišmistrová   Ing. Miloš Růžička 
 zástupce starosty starosta  
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Měs t ská  čás t   P r ah a  -  Ďáb l i ce  
Ú řa d   m ě s t s k é  čá s t i   
Kvě tnová 553,  182 02 Praha 8 -Ďábl ice,  
te l .  283910723-5,  fax 283910721,   
 
f inan ční odbor 

 
 

Rozpočtové opatření č.7 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2014 
V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření 
č.7 k rozpočtu MČ na rok 2014: 
 
v oblasti příjmů: 
 
1)           Účelová dotace dle usnesení č. 2812 ze dne 21.10.2014  z MHMP ve výši 51.600,- Kč pro úhradu výdajů 
vzniklých s konáním voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 
 
 
v oblasti výdajů: 
 
2)  zvýšení výdajů spojených s konáním voleb do městského zastupitelstva ve výši  51.600,- Kč  na odměny ( 
43.800,- Kč), materiál ( 900,- Kč), občerstvení (3600,- Kč),telekomunikační služby ( 800,- Kč),cestovné (200,- Kč), 
opravy (2100,- Kč), služby (200,- Kč). 
 
3)          účetní přesun výdajů na pracovní dohody z kapitoly samosprávy do kapitoly veřejné zeleně – jedná se o výši 
celkem 180.000,- Kč schválené v rozpočtu 2014 pro dohody o pracovní činnosti na městskou infrastrukturu. 
Rozpočtováno původně na kapitolu samosprávy, první část /80.000,- / byla RO č. 3 přesunuta dle skutečné potřeby na 
brigádníky do kapitoly veřejné zeleně, druhá část schválené částky ve výši  100.000,- Kč je předmětem tohoto 
rozpočtového opatření, nebo-li  opět přesun z kapitoly 900 do kapitoly 200 městská infrastruktura, konkrétně  na položku 
mzdy-dohody o pracovní činnosti veřejné zeleně. 
 
4)  zvýšení výdajů na dary zájmovým  sdružením – v tomto případě pro zájmové sdružení Sovička ve výši  
25.000,- Kč na podporu jejich činnosti přesunem z nespecifikované rezervy vytvořené v rámci roku 2014. 
 
5)           zvýšení výdajů na technické zhodnocení Obecního domu  výměnou vstupních dveří za hliníkové z důvodu 
nefungujících, poškozených současných dveří. Výše tohoto navýšení je o 80.000,- Kč , k navýšení dojde přesunem 
z nespecifikované rezervy vytvoření v rámci roku 2014. 
 
6) zvýšení výdajů na mzdové náklady samosprávy o 100.000,- Kč, z důvodu  úhrady odměny po dobu 3 měsíců 
pro uvolněného zastupitele  po skončení volebního období v rámci zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, §87, 
odst.3, k navýšení dojde přesunem z úspor na mzdové výdaje u vnitřní správy ( úspora = duben-červen  bez mzdových 
výdajů  na pozici tajemníka) 
 
7)          doplnění číslo investiční akce  0042203000000  do rozpočtovaných vlastních prostředků ve výši 360.000,- na 
přístavbu ZŠ. ( účetní doplnění v rámci účetní věty, nemění se tím výše schválených vlastních prostředků na danou akci) 
 
8)  snížení  nespecifikované rezervy ( 105.000,- Kč) – snížení o 80.000,- Kč na technické zhodnocení Obecního 
domu,  snížení o 25.000,- Kč pro dar zájmovému sdružení Sovička. 
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Rozpočet na rok 2014 rozpis RS skut.1-9/2014 RO č.7 rozpis RU 7 

usn. 0148/14/ZMČ plus RU 1-9 2014 2014 10_2014 10_2014 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY      

Přijaté transfery-neinvestiční od HMP         

          

Nein. přijaté transfery - volby do zastupitelstev 0,00 0,00 51 600,00 51 600,00 

          

          

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE         

BĚŽNÉ         

Kapitola  2 - městská infrastruktura         

Mzdy dohody -veřejná zeleň 80 000,00 112 128,00 100 000,00 180 000,00 

          

Kapitola  6 - Kultura,sport         

Neinvestiční příspěvky zájm.sdružením 15 000,00 10 000,00 25 000,00 40 000,00 

          

Kapitola  9 Vnitřní správa         

Dohody o provedení práce samospráva 190 000,00 35 730,00 -100 000,00 90 000,00 

Odměny - odstupné v rámci voleb vnitřní správa 2 200 000,00 1 099 908,00 -100 000,00 2 100 000,00 

Odměny - odstupné v rámci voleb samospráva 1 315 000,00 837 884,00 100 000,00 1 415 000,00 

Volby - služby 0,00 153,00 200,00 200,00 

Volby - odměny 0,00 45 173,00 43 800,00 43 800,00 

Volby - materiál 0,00 849,00 900,00 900,00 

Volby - občerstvení 0,00 3 537,00 3 600,00 3 600,00 

Volby - telekomunikační služby 0,00 722,00 800,00 800,00 

Volby - cestovné 0,00 97,00 200,00 200,00 

Volby - opravy 0,00 2 026,00 2 100,00 2 100,00 

Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa         
Nespecifikované rezervy 818 100,00 0,00 -105 000,00 713 100,00 

          

Investiční         

Kapitola 8   - místní hospodářství         

Obecní dům - technické zhodnocení nových dveří 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 

          

Kapitola 4   - školství         

Přístavba ZŠ 7 360 000,00 832 228,00 0,00 7 360 000,00 

          

          

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM     51 600,00   

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM     51 600,00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


