
Městská část Praha - Dáblice

Zastupitelstvo městské části

 
17.zasedání

dne1.3.2017

 

USNESENÍ č. xxx/17IZMČ

k rozpočtovému opatření č. 14 pro rok 2016

Zastupitelstvo MČ po projednání

bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu MČ na rok 2016, které je přílohou tohoto

usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach Ing. Miloš Růžička

zástupce starosty starosta





 

Městská část Praha - Dáblice

Rada městské části

59.2asedání

dne 23.1.2017

USNESENÍ č. 486/17IRMČ

k rozpočtovému ovpatření č. 14 k rozpočtu MČ

Praha — Dáblice na rok 2016

Rada po projednání

bere na vědomí „

rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu MČ Praha — Dáblice na rok 2016, které bylo

přijato v souladu s usnesením č. 131/16/ZMC

,..

\
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Ing. Mgr. Martin Tumpach \4/ Ing. Miloš Růžička

zástupce starosty starosta



 

Městská část Praha - ňáblice

Úřad městské části

Květnová 553, 182 02 Praha 8 -Dáb|ice,

tel. 283910723-5, fax 283910721,

finanční odbor

 

Rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu MČ Praha — ňáblice na rok 2016

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření

a. 14 k rozpočtu MČ na rok 2016:

v oblasti údajů:

]) Přesun neinvestičních výdajů v rámci kapitoly 06 — Kultura. Jedná se o přesun ve výši 22.889 Kč mezi výdaji

akcí MČ beze změny závazného ukazatele. Dochází ke snížení na položce 5139 a ke zvýšení položky 5137,

oboje pod UZ 098. Důvodem je oprava účtování podle změny rozpočtové skladby platící od 1.1.2016. Přesun je

proveden na základě usn. 15.13 1/16/ZMČ z 14.12.2016.

Rozpočet na rok 2016
rozpis RS rozpis RU

2 1 12 1

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

dotace HMP

Neinvestiční

 

RNDr. Ing. Michal Traurig

 

,
Miroslava Koubová

Tajemník UMČ
vedoucí FIO

 



 

Městská část Praha - ňáblice
Zastupitelstvo městské části

 
16.zasedání

dne 14. 12. 2016

 

USNESENÍ č. 131I1GIZMČ
k provádění rozpočtových opatření bez vlivu na celkové příjmy a výdaje

Zastupitelstvo MČ po projednání

|. schvaluje

přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu běžného roku, které neovlivní
celkové příjmy a výdaje rozpočtu běžného roku, ale umožní Správné zatřídění
uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové skladby v závislosti na jejich
druhu

II. požaduje, ,

aby tajemník UMČ informoval Radu MČ o finančních záležitostech dle bodu č. 1
tohoto usnesení vždy na nejbližším zasedání.

Ing. Mgr. Martin Tumpach ' lng. Miloš Růžička
zástupce starosty

starosta

 

 


