Městská část Praha – Ďáblice
Úřad městské části Praha – Ďáblice
Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice;
tel. 266312765;
e-mail: miroslava.koubova@dablice.cz
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Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2022
V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového
opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2022:
v oblasti příjmů:
1)
Zvýšení příjmů rozpočtu 2022 - v oblasti dotačních příjmů o 422.000,- Kč poskytnutím účelové dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy dle usnesení č. 38/38 ZHMP ze dne 16.6.2022 z titulu kompenzace negativních
vlivů skládky – inflace roku 2021 (3,8%).
2)
Zvýšení příjmů rozpočtu 2022 – v oblasti dotačních příjmů o 561.000,- Kč poskytnutím účelové dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy dle usnesení č. 38/68 ZHMP ze dne 16.6.2022 z titulu podílu na výnosu daně
z hazardních her a loterií za období 1.12.2021-31.5.2022
3)
Zvýšení příjmů rozpočtu 2022 - v oblasti dotačních příjmů o 988.200,- Kč poskytnutím účelové dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy dle usnesení č. 38/70 ZHMP ze dne 16.6.2022 z titulu 100% podílu MČ na
celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2021.
4)
Zvýšení příjmů rozpočtu 2022 - v oblasti dotačních příjmů o 35.600,- Kč poskytnutím účelové dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy dle usnesení č. 38/75 ZHMP ze dne 16.6.2022 z titulu státního kompenzačního
příspěvku za ubytování občanů z Ukrajiny
5)
Zvýšení příjmů rozpočtu 2022 - v oblasti dotačních příjmů o 133.900,- Kč poskytnutím účelové dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy dle usnesení č. 38/64 ZHMP ze dne 16.6.2022 z titulu doplatku v rámci výsledků
finančního vypořádání z MHMP za rok 2021
6)
Zvýšení příjmů rozpočtu 2022 - v oblasti vlastních příjmů o 14.900,- Kč poskytnutím pojistného plnění
škodní události č.8217307 (větrem poškozená střecha altánu v KC Vlna)
v oblasti výdajů:
1)

2)
3)

4)

5)

6)

Zvýšení nespecifické rezervy 2022 v oblasti kapitoly 10 Všeobecná pokladní správa o 422.000,- Kč
plynoucí z dotace za inflační navýšení výnosu ze skládky, o doplatek v rámci finančního vypořádání
s MHMP za rok 2021 ve výši 133.900,- Kč, o část z dani z příjmu právnických osob ve výši 364.300,Kč, která zůstává v rozpočtu hl. činnosti pro rok 2022.
Zvýšení výdajů v oblasti kapitoly 1 Rozvoj obce o pojistné plnění ve výši 14.900,- Kč pro pokrytí výdajů
spojených s opravami v rámci škodní události č. 8217307
Záměna zdrojů krytí v oblasti kapitoly 4 – Školství v běžných výdajích o 340.500,- Kč a v oblasti
kapitoly 6 – Kultura, sport v běžných výdajích o 175.000,- Kč pro pokrytí běžných výdajů spojených
s výdaji na příspěvky, dary a veřejnoprávní smlouvy z dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích
přístrojů. Zároveň prostředky MČ na tyto výdaje, (rozpočtově odsouhlaseny v rámci schváleného
rozpočtu 2022), navyšují nespecifickou rezervu MČ 2022 (celkem o 515.500,- Kč). Zbývající část
z dotace ve výši 45.500,- Kč navyšuje výdaje v oblasti kapitoly 6 – Kultura, sport pro výdaje spojené
s akcí Zažít Ďáblice jinak (z důvodu nezískání dotace od firmy Kolektory a.s. pro rok 2022).
Zvýšení výdajů v oblasti kapitoly 5 – Sociální oblast o 35.600,- Kč pro pokrytí výdajů spojených
s ubytováním občanů z Ukrajiny. Prostředky MČ schválené na tyto výdaje pak navyšují nespecifickou
rezervu, provedena je tzv. záměna zdrojů krytí – prioritně se čerpá dotace z hl. m. Prahy.
Zvýšení výdajů v kapitole 10 – Všeobecná pokladní správa – vratka dotace na účet MHMP ve výši
71.300,- Kč – zdrojem krytí je příjem vratky z dotace od příspěvkové organizace (RO č. 4 – zaúčtované
v nespecifické rezervě) , dále o částku 623.900,- Kč jako podíl hlavní činnosti na dani z příjmu
právnických osob za 2021 – bude převedeno na vedlejší hospodářskou činnost (zdrojem krytí je dotace
z MHMP) a o částku 33.000,- Kč jako vratka dotace plynoucí z finančního vypořádání s MHMP za rok
2021, o kterou snižujeme nespecifickou rezervu roku 2022.
Zvýšení investičních výdajů v oblasti kapitoly 1 Rozvoj obce o částku 70.000,- Kč pro pokrytí výdajů
spojených s nákupem a realizací vnitřní a vnější klimatizační jednotky pro místnost serveru. Zdrojem
krytí je nespecifická rezerva roku 2022.
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Rozpočet na rok 2022
Usnesení č. 195/21/ZMČ

rozpis RS

skutečnost

RO č.6

rozpis RU 6

2 022

2022

6_2022

6_2022

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP
Dle usnesení č. 38/38 ZHMP ze dne 16.6.2022 - kompenzace
negativních vlivů skládky – inflace r. 2021(3,8%)

0,00

0,00

422 000,00

422 000,00

Dle usnesení č. 38/68 ZHMP ze dne 16.6.2022 - podíl na výnosu
daně z hazardních her a loterií za 1.12-2021-31.5.2022

0,00

0,00

561 000,00

561 000,00

Dle usnesení č. 38/70 ZHMP z 16.6.2022 100% podíl MČ na
celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy 2021

0,00

0,00

988 200,00

988 200,00

0,00

0,00

133 900,00

133 900,00

0,00

0,00

35 600,00

35 600,00

0,00

0,00

14 900,00

14 900,00

380 000,00

0,00

14 900,00

394 900,00

Neinvestiční transfery SK Ďáblice

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

Neinvestiční transfery sdružením

400 000,00

0,00

280 500,00

400 000,00

Humanitární pomoc lidem postiženým válkou z dotace MHMP

0,00

246 000,00

35 600,00

281 600,00

Humanitární pomoc lidem postiženým válkou vlastní prostředky

0,00

754 000,00

-35 600,00

718 400,00

Neinvestiční transfery sdružení

200 000,00

0,00

175 000,00

200 000,00

Ostatní služby

800 000,00

0,00

45 500,00

845 500,00

2 981 500,00

2 013 400,00

1 297 000,00

6 291 900,00

0,00

0,00

623 900,00

623 900,00

0,00

Dle usnesení č. 38/64 ZHMP z 16.6.2022 výsledky finančního
vypořádání s MHMP za rok 2021
Dle usnesení č. 38/75 ZHMP z 16.6.2022 - dotace Ukrajina –
státní kompenzační příspěvek
Vlastní příjmy
Příjem z pojistného plnění
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
BĚŽNÉ
Kapitola 1 Rozvoj obce
Zázemí Ďáblického parku - opravy
Kapitola 4 Školství

Kapitola 5 Sociální oblast

Kapitola 6 Kultura, sport

Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa
Nespecifická rezerva
Platby daní a poplatků krajům
Převody mezi statut. Městy a jejich MČ – finanční vypořádání
2021
Vratka dotace PO na MHMP

0,00

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

71 300,00

71 300,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

INVESTIČNÍ
Kapitola 1 Rozvoj obce
Multifunkční dům – zařízení
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

2 155 600,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

2 155 600,00

