
 

 

Městská část Praha –  Ďáblice  
Zastupitelstvo městské části  

 

                                16. zasedání 
                            dne 21.4.2021 

 

USNESENÍ č. xxx/21/ZMČ 
 

k Rozpočtovému opatření č. 4/2021 - schválení 

 

 
 
 
Zastupitelstvo MČ po projednání 
 

schvaluje 
rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2021, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
            Ing. Jan Hrdlička                                   Ing. Miloš Růžička 
              místostarosta starosta  
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Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2021 
 

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

opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2021: 

v oblasti příjmů: 

1)       V oblasti vlastních příjmů se jedná o převod prostředků z rozpočtového běžného účtu zpět na Fond rezerv 

          a rozvoje MČ ve výši 14.000.000- Kč – určeno rozpočtovým opatřením č. 1 na financování smlouvy pro  

          investiční výdaje kap. 05 – akce Lékárna, ordinace, soc. služby – rekonstrukce budovy. 

v oblasti výdajů: 

1)          snížení investičních výdajů v oblasti kapitoly 5 ve výši 14.000.000- Kč pro výdaje týkajících 

investiční akce Rekonstrukce lékárna, ordinace, soc. služby. Provedena záměna zdrojů krytí – byla 

odsouhlasena možnost využití dotačního vztahu s MHMP na tuto akci z minulých let (RO č. 3). Vlastní 

prostředky MČ se tak alokují zpět do Fondu rezerv a rozvoje. 

2) snížení investičních výdajů v oblasti kapitoly 7 o 700.000,- Kč pro investiční výdaje na akci 

Rekonstrukce služebny MP. Provedena záměna zdrojů krytí – byla odsouhlasena možnost využití 

dotačního vztahu s MHMP na tuto akci z minulých let (RO č. 3). Vlastní prostředky MČ se tak alokují 

do nespecifické rezervy 2021. 

3) snížení investičních výdajů v oblasti kapitoly 4 o  300.000,- Kč pro investiční výdaje na akci Stavební 

a venkovní úpravy ZŠ. Provedena záměna zdrojů krytí – byla odsouhlasena možnost využití dotačního 

vztahu s MHMP  na tuto akci z minulých let (RO č. 3). Vlastní prostředky MČ se tak alokují do 

nespecifické rezervy 2021. 

4) snížení neinvestičních výdajů v oblasti kapitoly 2 o 500.000,- Kč pro neinvestiční výdaje na akci 

Výsadba stromů a alejí. Provedena záměna zdrojů krytí – byla odsouhlasena možnost využití dotačního 

vztahu s MHMP na tuto akci z minulých let (RO č. 3). Vlastní prostředky MČ se tak alokují do 

nespecifické rezervy 2021. 

 

Rozpočet na rok 2021 rozpis RS skutečnost RO č.4 rozpis RU 2 

usn. 139/20/ZMČ 2 021 2021 4_2021 4_2021 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY         

Přijaté transfery-neinvestiční od HMP         

Přijaté transfery-investiční od HMP         

Vlastní příjmy         

Převod z BU na FRR 0,00 14 000 000,00 -14 000 000,00 0,00 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE         

BĚŽNÉ         

Kapitola 2 Městská infrastruktura         

Výsadba nové zeleně UZ 118 500 000,00 2 057 500,00 -500 000,00 2 057 500,00 

Kapitola  10 Všeobecná pokladní správa         

Nespecifická rezerva 2 734 600,00 -100 100,00 1 500 000,00 4 134 500,00 

INVESTIČNÍ         

Kapitola 5 Sociální oblast         

Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby ORG 80777 10 000 000,00 39 410 000,00 -14 000 000,00 35 410 000,00 

Kapitola 4 Školství         

Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 300 000,00 13 942 900,00 -300 000,00 13 942 900,00 

Kapitola 7 Bezpečnost         

Rekonstrukce služebny MP ORG 81129 150 000,00 1 858 000,00 -700 000,00 1 308 000,00 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM     -14 000 000,00   

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM     -14 000 000,00   



 

 

 


