
DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 2 2022 

V noci na čtvrtek 24.2.2022 Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Vzhledem ke kritické a těžko 

předvídatelné situaci na Ukrajině vyvstala naléhavá potřeba zajistit finanční prostředky pro 

humanitární pomoc od naší MČ pro obyvatelstvo postižené válečným konfliktem do rozpočtu MČ pro 

rok 2022. MČ tak reaguje na jednotlivá jednání Magistrátu hl. m. Prahy , krizového štábu hl. m. Prahy 

a integrovaného záchranného systému. 

MČ Praha – Ďáblice předpokládá, že humanitární pomoc bude zapotřebí dlouhodobě a chce být 

připravena pro okamžitá a rychlá řešení v rámci svého působení. 

Z výše uvedeného důvodu si RMČ dovoluje předložit mimořádné rozpočtové opatření, které nebylo 

součástí původně předloženého programu dnešního ZMČ. 

Zároveň 24.2.2022 ZHMP odsouhlasila na základě žádosti MČ Praha – Ďáblice finanční prostředky pro 

další financování dvou rozpracovaných investičních akcí z prostředků hl. m. Prahy v rámci čerpání 

rezervy hl. m. Prahy pro rok 2022. Podařilo se tak zajistit další dotace pro financování akcí MČ a 

ušetřit tak prostředky MČ.  Finanční odbor využívá mimořádného rozpočtového opatření a zapojuje i 

tyto schválené prostředky ze čtvrtka 24.2.2022 také do tohoto rozpočtového opatření (díky rychlé 

reakce rozpočtového odboru na MHMP se podařilo finančnímu odboru získat již dnes metodické 

pokyny k úpravě rozpočtu). 

Součástí podkladů pro toto rozpočtové opatření je i důvodová zpráva Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde 

je jasně deklarovaný postoj hl. m. Prahy k válečnému konfliktu na Ukrajině, včetně usnesení týkající 

se finanční podpory humanitární organizace Člověk v tísni Magistrátem hl. m. Prahy. 

• 1. Navýšení kapitoly 501 – humanitární pomoc – rozpočtové opatření navyšuje běžné výdaje 
MČ v kapitole 5 – sociální oblast o 1.000.000,- Kč. Prostředky jsou převedeny ze schválené 
nespecifické rezervy roku 2022 (kap. 100). Jednotlivé výdaje na humanitární pomoc budou 
tak čerpány ze specificky vytvořené kapitoly 501 a účtovány dle zákona o rozpočtových 
pravidel na jednotlivé výdaje dle potřeby. 

• 2. Navýšení kapitoly 6 – knihovna – rozpočtové opatření navyšuje běžné výdaje MČ 
v kapitole kultura, sport  o 9.400,- Kč u položky nákupu knih do místní knihovny z dotace hl. 
m. Prahy. Prostředky MČ ve stejné výši schválené v rozpočtu 2022 budou přesunuty do 
nespecifické rezervy. Jedná se o tzv. záměnu zdrojů krytí. Výše prostředků pro nákup knih se 
tak nezmění. 

• 3. Navýšení kapitoly 5 – sociální oblast – rozpočtové opatření navyšuje investiční výdaje MČ 
o 2.000.000,- Kč  pro financování investiční akce Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služeb 
na základě dotace z hl. m. Prahy v rámci čerpání rezervy hl. m. Prahy pro rok 2022. 

• 4. Navýšení kapitoly 8 – místní hospodářství – rozpočtové opatření navyšuje investiční 
výdaje MČ o 8.000.000,- Kč  pro financování investiční akce Výstavba bytového domu Akcíz II.  
na základě dotace z hl. m. Prahy v rámci čerpání rezervy hl. m. Prahy pro rok 2022. 

 


