
Důvodová zpráva k navrhovanému usnesení k převedení pravomocí ZMČ na RMČ 

(časově a předmětově omezeného) 

Vzhledem k očekávaným usnesením v březnu z MHMP jsou dvě možnosti: 

1) velmi pravděpodobné vyhlášení zasedání zastupitelstva naší MČ i v následujícím měsíci – dubnu a 

schválení rozpočtového opatření č. 3 týkající se přijmutí těchto usnesení 

nebo 

2) schválením návrhu usnesení na březnovém zasedání by zastupitelstvo naší městské části převedlo 

pravomoc na RMČ ke schválení dotací z MHMP, které budou předmětem jednání zasedání ZHMP na 

konci března. Toto usnesení se prosím týká pouze dotací účelově vázaných, které budou předmětem 

jednání zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy v 3/2018. 

 

Vysvětlení, o jaké zejména příjmy se jedná: 

A) V případě, kdy by ZHMP odsouhlasilo finanční vypořádání MČ Praha – Ďáblice s MHMP za rok 

2017, znamenalo by to pro naši MČ možnost čerpat nedočerpané prostředky z minulých let (2016-

2017) na již rozběhnuté zejména investiční akce: 

- Přístavba a přestavba ZŠ 2.955.246,63 Kč z roku 2017 

- Přístupové cesty ke hvězdárně 4.589.527,42 Kč z roku 2016 

- Rekonstrukce HZ a vybavení 2.710.400,- Kč z roku 2017 

a u neinvestičních akcí se jedná o: 

- Vybavení HZ v rámci rekonstrukce 240.000,- Kč z roku 2017 

- Posílení mzdových výdajů u PO 332.000,- Kč z roku 2017 

- U výdajů pak vratka MČ zpět MV ve výši 277,- Kč – nevyčerpaná dotace na volby do PS 2017 

Tyto účelově vymezené příjmy obdržela fyzicky i rozpočtově MČ již v roce 2017, resp. 2016. Prošly 

schválením ZMČ ve výše uvedených letech. Nyní se jedná o rozpočtové schválení využití těchto 

prostředků i v roce 2018. 

V podkladech najdete záznam finančního vypořádání, které MČ prostřednictvím p. starosty a vedoucí 

FIO projednala dne 26.2.2018 na jednání na MHMP. Celková částka by v případném souhlasném 

stanovisku ZHMP byla 10.827.174,05 Kč.  

B) Na březnovém jednání ZHMP se dále bude projednávat rozdělení fondu rezerv hl. m. Prahy na 

jednotlivé akce, které MČ zaslaly v 1/2018 v žádostech. MČ Praha – Ďáblice žádala o možnost dotace 

na rekonstrukci havarijního stavu starého obecního domu (ve výši 29 mil. Kč) a o dotaci na 

rekonstrukci chodníků v areálu MŠ, včetně výměny kotlů a rekonstrukci sociálních prostor (ve výši 2 

mil. Kč). 

V podkladech opět najdete pro informaci tyto žádosti přiložené. 

Pokud by ZHMP na některou z těchto akcí odsouhlasila dotaci (nemusí být v max výši), výše 

uvedeným usnesením by pak tuto dotaci v dubnu mohla schválit RMČ na jednom ze svých 

pravidelných jednáních.  

Výše uvedené usnesení je platné pouze na usnesení ZHMP týkající se uvedených očekávaných příjmů. 


