Městská část Praha - Ďáblice
Úřad městské části
Květnová 553, 182 02 Praha 8 -Ďáblice,
tel. 283910723-5, fax 283910721,

finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2016
V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření
č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2016:
v oblasti příjmů:
1)
Zvýšení základu pro tvorbu sociálního fondu o 30.000,- Kč z důvodu zvýšení počtu osob účastných na tvorbě a
čerpání sociálního fondu
v oblasti výdajů:
1)
zvýšení základu pro čerpání sociálního fondu o 30.000,- Kč z důvodu zvýšení počtu osob účastných na tvorbě a
čerpání sociálního fondu,
2)
zvýšení výdajů v oblasti vnitřní správy – výdaje na nákup softwaru (24.000,- Kč) – výměna stávajícího systému
Misys na systém Geosense z důvodu vyšších výhod pro MČ – webová aplikace s neomezených počtem licencí, měsíční
aktualizace, uživatelsky přívětivější. Oproti předchozímu systému vzroste finanční náročnost při údržbě systému o 4.000,Kč ročně včetně DPH ( Misys roční údržba 25.071,- Kč, Geosense roční údržba 29.040,- Kč). Systém Misys byl pořízen
v roce 1996 (7.350,-Kč),
3)
zvýšení výdajů v oblasti samosprávy (46.100,- Kč) – navýšení položky odměny zastupitelů (42.300,- Kč), plus
navýšení položky pojistného na zdravotní zabezpečení (3.800,- Kč) z důvodu schválené odměny pro rezignujícího
místostarostu (dle §55, odst.3 zák.č. 131/2000, o hl. městě Praze),
4)
zvýšené výdaje v oblasti vnitřní správy jsou kryty z položky nespecifikované rezervy, která se sníží o celkovou
částku (70.100,- Kč)
Rozpočet na rok 2016
usn. 085/15/ZMČ

rozpis RS

RO č.1

rozpis RU 1

2 016

1_2016

1_2016

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP
Převody z vlastních fondů (ze SF) - tvorba SF, UZ 810

150 000,00

30 000,00

180 000,00

1 586 000,00

42 300,00

1 628 300,00

130 000,00

3 800,00

133 800,00

45 000,00

24 000,00

69 000,00

Nespecifikované rezervy

2 611 600,00

-70 100,00

2 541 500,00

Převody příspěvků do SF - čerpání SF, UZ 810

150 000,00

30 000,00

180 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
BĚŽNÉ
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva
Odměny samospráva (6112/5023/900)
Pojistné na zdravotní zabezpečení (6112/5032/900)
Software - výměna systému Misys za Geosense (6171/5172/900)
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

30 000,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

30 000,00

1

