
DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 5 2021 

Rozpočtové opatření č. 5 – předkládané na zasedání ZMČ 26.5.2021 

Obsahem opatření jsou úpravy rozpočtu 2021 vyvolané zejména potřebou navýšit výdaje MČ 

vzhledem k plánovanému nákupu pozemků a pro možnost uzavření smlouvy na BD Akcíz II. 

• 1. Navýšení kapitoly 5 Zdravotnictví a sociální oblast -  rozpočtové opatření navyšuje 
neinvestiční výdaje MČ v kapitole Zdravotnictví a sociální oblast o 273.000,- Kč u akce 
z programu OPZ – EU – Sociální pracovník pro MČ Praha – Ďáblice a MČ Dolní Chabry. Třetí 
část dotace MČ získaly na základě schválení 2. Zprávy o realizaci. Do výdajové stránky 
rozpočtu bude tato dotace rozčleněna na obě městské části do položek mzdových výdajů a 
pojištění, do služeb, popř. dalších položek na základě skutečně prokázaných výdajů a dle 
jednotlivého označení podílů ze státního rozpočtu a Evropské unie. 

• 2. Navýšení kapitoly 1 – Rozvoj obce – rozpočtové opatření navyšuje investiční výdaje MČ 
v kapitole Rozvoje obce o 24.542.000,- Kč pro nákup pozemků od Rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou. Tyto prostředky budou převedeny z Fondu rezerv a rozvoje, kdy se 
prioritně použijí uspořené prostředky ze skládkovného z minulých let a z roku 2021 ve výši 
15mil. Kč. (pozn. Zůstatek Fondu rezerv a rozvoje je ve výši 99.786.257,93 Kč, z toho je 
uspořená částka z dotace ze skládky z minulých let ve výši cca 12.188.400,- Kč. Z dotace ze 
skládky za rok 2021 se využije 2.811.600,- Kč, celkem tedy 15 mil. Kč). Pro informaci-
prostředky z dotace ze skládkovného se evidují se zvláštní záznamovou jednotkou, podléhají 
finančnímu vyúčtování dle smlouvy. 

•  3. Navýšení kapitoly 8 – Místní hospodářství – rozpočtové opatření navyšuje investiční 
výdaje MČ v kapitole Místní hospodářství o 10.000.000,- Kč pro financování investiční akce 
„Výstavba bytového domu Akcíz II.“ Zároveň bylo zasláno vydané stavební povolení na 
MHMP, kde MČ žádá o dotaci ve výši 17.000.000,- Kč pro tuto akci. Tato dotace byla 
schválena usnesením č. 13/45 ZHMP pro rok 2020, podmínkou bylo vydané stavební 
povolení. Z důvodu časové náročnosti při stavebním řízení na Praze 8 se nepodařilo splnit 
tuto podmínku v roce 2020, ale až v 2021, proto bude schválení dotace pro MČ Ďáblice 
opětovně předložena na jednom z nejbližších jednání ZHMP pro schválení pro rok 2021. 

  


