
DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 1-2 2018 

Rozpočtové opatření č. 1 – schválené RMČ dne 5.2.2018 usn. č. 780/18/RMČ. 

Obsahem opatření byl zejména příjem dotací dle usn. č. 175 RHMP z 30.1.2018 na volby prezidenta 

republiky ČR ve výši 70.300,- Kč a dotace dle usn. 33/39 ZHMP z 25.1.2018 ve výši 91.000,- Kč účelově 

vázaná na projekt Agenda 21 –  Na zdravé vlně. Součástí tohoto projektu je sedm workshopů na dané 

téma a jednodenní celoměstská akce Ďáblický festival zdraví. S touto dotací se váže i usnesení RMČ č. 

796/18/RMČ, které ukládá FIO zařadit do RO č. 2 spoluúčast MČ při tomto projektu ve výši 73.600,- 

Kč (viz RO č. 2). Dále se v RO č. 1 jedná zejména o přesun finančních prostředků z roku 2017 do roku 

2018 ve výši 50.000,- Kč pro úhradu schválených darů sdružením (spolek Parkán, sdružení Ďáblík a 

sdružení stolního tenisu) na konci roku 2017, které se již nestihly zaslat na bankovní účty do konce 

roku 2017. Tyto dary jsou hrazeny z dotace z VHP za rok 2017. Posledním přesunem je zbývající část 

dotace z OPPPR na Komunitní život v Ďáblicích. Tento projekt byl odsouhlasen a byly na něj zaslány 

prostředky z EU a MHMP na roky 2017-2018, vyúčtování celé dotace bude k 31.12.2018. RO č. 1 

přesouváme nevyčerpané prostředky této dotace na rok 2018.  

Finanční výbor vzal schválené RO č. 1 na vědomí ( Ro č. 1 bylo zasláno členům výboru pro informaci 

ještě před schválením RMČ dne 2.2.2018). 

Rozpočtové opatření č. 2 – předložení ke schválení na ZMČ dne 14.3.2018 

Obsahem RO č. 2 je příjem dotace dle usn. 34/43 ZHMP z 22.2.2018 ve výši 9.200,- Kč na nákup knih 

pro MLK a příjem dotace dle usn. 34/50 ZHMP z 22.2.2018 ve výši 1 113 800,- Kč na projekt OPPPR – 

Komunitní život v Ďáblicích pro rok 2018. Dotace na nákup knih je v RO č. 2 zařazena jako tzv. záměna 

zdrojů, tzn., že celková rozpočtovaná částka na nákup knih pro rok 2018 se nemění, zůstává ve výši 

50.000,- Kč, jen dojde ke změně zdrojové, část výdajů na nákup knih uhradí dotace MHMP, naše 

prostředky ve výši 9.200,- Kč navýší nespecifikovanou rezervu 2018.  

Dle usn. č. 796/18/RMČ byla navýšena položka na projekt Agenda 21 – Na zdravé vlně o spoluúčast 

MČ Praha Ďáblice o 73.600,- Kč, která zároveň snižuje položku nespecifikované rezervy. Dle zápisu 

RMČ byla odsouhlasena členy RMČ účast p. místostarosty na školení ve výši 1.590,- Kč, v RO č. 2 

dochází k přesunu částky 2.000,- z položky školení vnitřní správy na položku školení samosprávy. Dle 

usn. RMČ 802/18 dochází k navýšení položky věcných darů o 20.000,- Kč na nákup věcného daru 

věnovaného u příležitosti předání čestného občanství, sníží se tak nespecifikovaná rezerva. Ke snížení 

nespecifikované rezervy dojde i v případě navýšení položky ostatní neinvestiční výdaje o 16.000,- Kč 

z důvodu úhrady vratky dotace z akce zateplení Sk (z důvodu nedodržení termínu kolaudace v roce 

2016). 

 Dále se z nespecifikované položky přesouvá částka ve výši 300.000,- Kč na materiál u městské 

infrastruktury pro nákup 150 ks nádrží na akumulaci srážkových vod pro obyvatelstvo. Byla vytvořena 

pravidla, dle kterých budou tyto nádrže předány jednotlivým zájemcům. Tato poslední položka je 

v návrhu RO č. 2, ale pozor souvisí se schválením bodu 6 programu ZMČ. Pokud by nebyla přijata akce 

bezplatného předání nádrží na dešťovou vodu ZMČ, musí se tato položka z RO č. 2 odstranit. 


