
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Zastupitelstvo městské části  

 

17. zasedání 
dne 1. 3. 2017 

 
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 150/17/ZMČ  

k rozpočtovému opatření č. 1 pro rok 2017 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo MČ po projednání  
 
 
schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2017, které je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Mgr. Martin Tumpach                       Ing. Miloš Růžička  
            zástupce starosty               starosta  
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Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2017 
 
V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření 
č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2017: 
 
v oblasti příjmů: 
1) Zapojení prostředků vedlejší hospodářské činnosti ve výši 230.000,- Kč pro rekonstrukci bytu č. 3 v ulici 
Ďáblická 160/4 – změna dispozic bytu  
2) Rozpočtovaný příjem nevyčerpaného provozního příspěvku ZŠ a MŠ za 2016 ve výši 916.800,- Kč 
 
v oblasti výdajů: 
1)          zvýšení výdajů v oblasti investic na rekonstrukci bytu č. 3 v ulici Ďáblická 160/4 o 230.000,- Kč z důvodu 
změny dispozice bytu – přesun toalety z chodby do vnitřku bytu 
2) zvýšení výdajů v oblasti vnitřní správy – výdaje na inzerce (10.000,- Kč) – z důvodů výpovědí pracovníků, 
zvýšení výdajů na výběrová řízení nových zaměstnanců 
3)  zvýšení výdajů v oblasti vnitřní správy – výdaje na služby (40 000,- Kč) – z důvodů smlouvy na vykonávání 
činnosti tajemníka po dobu než se výběrovým řízením vybere nový pracovník. 
4) snížení výdajů v oblasti vnitřní správy – výdaje na mzdové výdaje (40 000,- Kč) – z důvodů smlouvy na 
vykonávání činnosti tajemníka po dobu než se výběrovým řízením vybere nový pracovník. 
5)           zvýšení výdajů v oblasti investic na akci Zázemí Ďáblického parku (80.000,- Kč)  – akce byla uzavřena, 
zařazena do užívání v 9/2016. V 1/2017 byla  přijata faktura za úpravy v projektu a autorský dozor dle stavebního deníku 
od firmy Headhand s.r.o. související s touto akcí, na kterou již nebyl upraven rozpočet 2017 (fakturace na základě 
smlouvy z roku 2015). 
6)         zvýšené výdaje  jsou kryty z položky nespecifikované rezervy, která se sníží o částku  (90.000,- Kč) a zároveň 
zvýší o částku nevyčerpaného provozního příspěvku ZŠ a MŠ za rok 2016 ve výši  916.800,- Kč. 
               

Rozpočet na rok 2017 rozpis RS skut.2017 RO č.1 rozpis RU 1 

usn. 124/16/ZMČ 2 017 2017 1_2017 1_2017 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY   

Přijaté transfery-neinvestiční od HMP         

Zapojení prostředků VHČ 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 

Příjem nevyčerpané dotace z ZŠ 0 0 916 800,00 916 800,00 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE   

BĚŽNÉ         

Kapitola  9 Vnitřní správa a samospráva         

Ostatní služby - inzerce, konzultační, poradenské a právní služby 2 015 000,00 0,00 50 000,00 2 065 000,00 

Mzdové výdaje 3 407 000,00 0,00 -40 000,00 3 367 000,00 

Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa         
Nespecifikované rezervy 277 800,00 0,00 826 800,00 1 104 600,00 

          

INVESTI ČNÍ         

Kapitola 01 Rozvoj obce         

Zázemí Ďáblického parku - Vlna 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 

        
Kapitola 08 Místní hospodářství         

Rekonstrukce bytu č.3 v Ďáblická 160/4 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 

        

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM     1 146 800,00   

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM     1 146 800,00   

 


