č.j.: 943/2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ
č. 346
ze dne 19.12.2017
Rozpočtová opatření v roce 2017

Zastupitelstvo městské části

I.

schvaluje
1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 v podobě změny objemu
rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. vedoucí ekonomického odboru
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Příloha č.1 usnesení č.346 ze dne 19.12.2017 - Rozpočtová opatření městské části Praha 3

Rozpočtová opatření městské části Praha 3 v roce 2017, která mají vliv na objem rozpočtu

PAR

Název paragrafu

POL

Název položky

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně

4131

3612

Bytové hospodářství

6330

Navýšení, resp.
snížení příjmů
(v Kč)

Navýšení, resp.
snížení výdajů
(v Kč)

ÚZ

ORJ

ORG

Převod z vedlejší hospodářské činnosti

x

1000

x

6121

Budovy, haly a stavby

x

807

x

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně

4131

Převod z vedlejší hospodářské činnosti

000000310

1000

x

8 813 600,0

x

x

8115

Zapojení finančních prostředků do příštích let

000000310

1007

x

-8 813 600,0

x

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2321

Přijaté neinvestiční dary

x

213

0000000308003

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5169

Nákup ostatních služeb

x

213

0000000308003

x

1 627 200,0
1 627 200,0

750 000,0
750 000,0

Důvodová zpráva
Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického
1.

Jedná se o rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 v podobě změny objemu
rozpočtu.


Jedná se o změnu objemu rozpočtu na rok 2017 ve výši 1 627,2 tis. Kč související
s realizací oprav a údržby bytového a nebytového fondu v majetku městské části Praha 3
prostřednictvím Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., které se svým charakterem
zařazují do technického zhodnocení a povyšují tímto majetek městské části.



Jedná se o změnu objemu rozpočtu na základě žádosti odboru bytů a nebytových prostor,
který žádá o navýšení rozpočtu v objemu 8 813,6 tis. Kč. Podle kupních smluv o převodu
vlastnictví jednotky uzavřených s kupujícími v období roku 2013 – 2017 je městská část
Praha 3 zavázána při splnění smluvních podmínek vyplatit vlastníku jednotky na základě
jeho žádosti 5 % nebo 10 % z kupní ceny. Šlo o administrativní chybu při sepisu kupních
smluv, v důsledku které je naplněn privatizační fond podle Souboru pravidel pro prodej
jednotek

nižší částkou, než je městská část zavázána vyplatit při splnění smluvních

podmínek. Příjmová strana privatizačního fondu byla v uvedené době tvořena prostředky na
základě výpočtu OBNP v souladu se Souborem pravidel pro prodej jednotek. Výpočet
odpovídá 10 % z kupní ceny bytové jednotky nikoli z kupní ceny celkem, jak je uváděno v
uzavřených kupních smlouvách. Pro městskou část jsou rozhodující tyto smluvní finanční
závazky. Příjmovou stranu privatizačního fondu je tedy třeba
hodnotě

navýšit, aby odpovídala

závazků smluvních. Z toho důvodu se navrhuje navýšení

příjmové stránky

privatizačního fondu o shora uvedenou částku.


Jedná se o změnu objemu rozpočtu na základě žádosti odboru územního rozvoje, který
žádá o navýšení objemu rozpočtu v objemu 750,0 tis. Kč. Jedná se o příjem finančního
daru na základě smlouvy č. 2017/00820/OÚR uzavřené dne 28. 6. 2017 mezi REALSTELLA,
a.s. na straně jedné a Městskou částí Praha 3 na straně druhé přijme MČ Praha 3 v roce
2017 finanční dar ve výši 750,0 Kč. Tento dar dle smlouvy bude využit za účelem podpory
lokality městského obvodu Praha 3, například na projekty, jejichž účelem je zlepšení kvality
života v lokalitě městského obvodu Praha 3 (projekt čistá trojka, ANTIGRAFFITI program na
území Prahy 3 apod.). Městská část Praha 3 využije tyto finanční prostředky na projekt čistá
trojka.

