
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
6. zasedání 

dne 12. 1. 2015 

 
 
 
 

USNESENÍ č. 47/15/RMČ 
k navýšení skutečných příjmů v položce výnosu  daně z nemovitostí oproti 

rozpočtovanému objemu za rok 2014 
 

 
 
 
 
Rada po projednání  
 
 
I. bere na v ědomí 
navýšení skutečných příjmů v položce výnosu  daně z nemovitostí oproti 
rozpočtovanému objemu za rok 2014 v důsledku připsání prostředků ke konci 
rozpočtovaného roku o 138 921,49,- Kč. Celkový skutečný objem prostředků za rok 
2014 v této položce tak dosáhl 2.808.521,49 Kč oproti rozpočtovanému objemu ve 
výši 2 669 600,- Kč. 
 
II. souhlasí  
souhlasí s převodem těchto prostředků v rámci ročního zúčtování do fondu rozvoje. 
 
 
 
 
 
 
 

  Martin Lonek                                        Ing. Miloš Růžička 
        zástupce starosty                                                starosta 
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Rozpočtové opatření č.9 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.9 k rozpočtu MČ na rok 2014 na vědomí : 
 
v oblasti příjmů: 
 
1)           Dotace výnosu daně z nemovitosti 2014 – 140.000,- Kč - změna v příjmech rozpočtu, plánován  pravděpodobný 
výnos v roce 2014 ve výši 2 519 600,- Kč, skutečnost s poslední dotací z 30.12.2014 je 2.808 521,49 Kč.  Poslední dotace 
byla na účet MČ připsána mezi vánočními svátky, po poslední RMČ.   
 
v oblasti výdajů: 
 
2)  zvýšení  nespecifikované rezervy ( 140.000,- Kč) zvýšení o 140.000,- Kč z výnosu daně z nemovitosti . 
 
 

Rozpočet na rok 2014 rozpis RS skut.1-12/2014 RO č.9 rozpis RU 9 

usn. 0148/14/ZMČ plus RU 1-11 2014 12_2014 12_2014 12_2014 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY   

Přijaté transfery-neinvestiční od HMP         

Výnos z daně z nemovitosti 2 669 600,00 2 808 521,49 140 000,00 2 809 600,00 

          

          

          

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE         

BĚŽNÉ         

          

Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa         
Nespecifikované rezervy 885 100,00 0,00 140 000,00 1 025 100,00 

          

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM     140 000,00   

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM     140 000,00   
 

 


