
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Zastupitelstvo m ěstské části  

 
6. zasedání 

dne 19.8.2015 
 

 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 55/15/ZMČ  

k rozpočtovému opatření č. 6 pro rok 2015  
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo M Č po projednání 
 
 
schvaluje 
návrh rozpočtového opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2015, které je přílohou tohoto 
usnesení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Martin Lonek  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. 6 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2015 

 
V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření 
č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2015: 
 
v oblasti příjmů: 
1) dotace z MHMP v podobě finančního vypořádání za rok 2014 dle usn. ZHMP 8/35 z 18. 6. 2015 (2.500,- Kč) 
2)    zapojení finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti pro akci Zateplení a výměna oken SK Ďáblice   
              (2.200.000,- Kč) 
 
v oblasti výdajů: 
3) zvýšení výdajů v kapitole kultura a sport (2.000.000,- Kč) – v investičních výdajích na akci Zateplení a výměna 
oken SK Ďáblice na základě udělení souhlasu při podání žádosti do Operačního programu životního prostředí. 
Předpokládané celkové výdaje akce, včetně technického dozoru a odměny zprostředkovateli žádosti, spoluúčasti naší MČ 
činí 1.893 000,- Kč. Spoluúčast MČ Ďáblice činí 379 000,- Kč, přičemž tuto částku tvoří nezpůsobilé výdaje 210.000,- 
Kč a 10% spoluúčast 169 000,- Kč. Výše samotného schváleného grantu je 1 514.000,- Kč, 107.000,- Kč zbývající část 
pak je rezerva pro nahodilé výdaje při samotné realizaci akce, včetně projektu (cca 37 000,- Kč), který hradí MČ navíc. 
Rozpočtové opatření obsahuje celý objem finančních prostředků na akci, které zapojíme z vedlejší hospodářské činnosti. 
Po schválené úhradě z Operačního programu pak hodnotu schváleného grantu převedeme zpět do vedlejší hospodářské 
činnosti. 
4)           přesun rozpočtu v oblasti mzdových výdajů u knihovny. Z důvodu změny zaměstnaneckého poměru 
v knihovně  
z hlavního pracovního poměru na dohodu o pracovní činnosti je nutný přesun zbytku rozpočtovaných prostředků na platy 
z položky platy do položky odměny za dohody ve výši 43.700,- Kč. 
5) nespecifikovaná rezerva – navýšení o 2.500,- Kč – finanční vypořádání 2014 (zahrnuje odvod do státního 
rozpočtu 1.200,- Kč, příjem ze SR za volby ve výši 3.600,- Kč a příjem z MHMP ve výši 100,- Kč jako dorovnání výdajů 
na zkoušky ZOZ za rok 2014.  
 

Rozpočet na rok 2015 rozpis RS skut.1-31.7.2015 RO č.6 rozpis RU 6 

usn. 030/15/ZMČ 2 015 2015 8_2015 8_2015 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY      

Přijaté transfery-neinvestiční od HMP         

Finanční vypořádání MČ za 2014 0 0,00 2 400,00 2 400,00 

Finanční vypořádání MČ za 2014 0 0 100,00 100,00 

Zapojení prostředků z vedlejší hospodářské činnosti 0 0 2 000 000,00 2 000 000,00 

          

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE      

BĚŽNÉ         

          

Kapitola 6 Kultura a sport         

Přesun výdajů na mzdy knihovnice - z platů (pol 5011) 80 000,00 0,00 -43 700,00 36 300,00 

Přesun výdajů na mzdy knihovnice - do dohod (pol 5021) 24 000,00 15 420,00 43 700,00 67 700,00 

Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa         

Nespecifikovaná rezerva 300 000,00 55 200,00 2 500,00 357 700,00 

          

INVESTI ČNÍ         

Kapitola 6 Kultura a sport         

Zateplení a výměna oken šatny SK Ďáblice (grant) 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

          

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM     2 002 500,00   

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM     2 002 500,00   

 


