MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 900
ze dne 18.12.2019
Rozpočtová opatření v roce 2019

Rada městské části

I.

schvaluje
1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m.
Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

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

Jiří Ptáček
starosta městské části

Jana Belecová
uvolněná členka rady

Příloha č.1 usnesení č.900 ze dne 18.12.2019 - RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP

RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP
Příjmy
PAR

Název paragrafu

POL

Název položky

ORJ

Výdaje

MD (v Kč)

DAL (v Kč)

[navýšení (+),
snížení (-)]

[navýšení (+),
snížení (-)]

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

4137

Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich
městskými odvody nebo částmi - příjmy

1000

6 225 000

0

6399

Ostatní finanční operace

5901

Nespecifikované rezervy

1007

0

6 225 000

0400

151 500

0

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

4137

Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich
městskými odvody nebo částmi - příjmy

3113

Základní školy

5336

Neinvestiční transfery zřízeným PO

0407

0

151 500

4342

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

5169

Nákup ostatních služeb

0514

0

-871 000

5347

Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich
městskými odvody nebo částmi - výdaje

1007

0

871 000

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
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Důvodová zpráva
Zpracovala: Hana Poláková, vedoucí oddělení rozpočtu

1.

Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy:

 poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 6 225,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná
se o finanční

prostředky

technických

herních

z obdrženého

zařízení

za

odvodu

období

z výherních

01.06.2019

až

hracích

přístrojů

30.11.2019.

a

jiných

Čerpání těchto

poskytnutých prostředků je členěno:
1.

část finančních prostředků ve výši 3 112,5 tis. Kč je určena na sport.

2.

část finančních prostředků ve výši 3 112,5 tis. Kč je určena na kulturu, školství,
zdravotnictví a sociální oblast.

Tyto finanční prostředky budou přijaty na položku nespecifikované rezervy. Poskytnutí této
dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 12/40 ze dne 12.12.2019.
Čerpání finančních prostředků podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci finančního
vypořádání za rok 2019 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání
těchto finančních prostředků dle účelu.

 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 151,5 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy pro
příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 na zajištění výuky
matematiky metodou Abaku. Poskytnutí této neinvestiční dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m.
Prahy svým usnesením č. 12/89 ze dne 12.12.2019.

 snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 871,0 tis. Kč (871 053,59 Kč) v souvislosti se
závěrečným

vyúčtováním

projektu

Komunitní

centrum

Žižkov

realizovaného

v rámci

Operačního programu Praha – Pól růstu. Finanční prostředky byly odvedeny dle pokynu
Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci září. Tuto úpravu rozpočtu schválilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 12/4 ze dne 12.12.2019.

