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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 476

ze dne 17.06.2014

Změna objemu rozpočtu roku 2014

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení 

II. u k l á d á
1. vedoucí ekonomického odboru

1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



v tis. Kč

Paragraf název položka název navýšení 
příjmů

navýšení 
výdajů

6399 Ostatní finanční operace 3201 Příjmy z prodeje akcií 93 533,7

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6121 Budovy, haly a stavby 21 300,0

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6130 Pozemky 777,0

6171 Činnost místní správy 6122 Stroje přístroje a zařízení 10 000,0

x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 61 456,7

93 533,7 93 533,7

změna objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014

Celkem

Příloha č.1 usnesení č.476 ze dne 17.06.2014 - změna objemu rozpočtu roku 2014 



 Důvodová zpráva 
 
 

Jedná se o tuto změnu objemu rozpočtu MČ Praha 3: 

 

 jedná se o změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 ve výši  

93 533,7 tis. Kč. K tomuto navýšení finančních prostředků dochází na základě prodeje 

celého akciového podílu Městské části Praha 3 společnosti Viktoria Žižkov a.s., se sídlem 

Seifertova – stadion – tribuna, Praha 3. Účelem prodeje těchto akcií je splnění závazku 

vyplývajícího ze Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 13.05.2014. Tyto finanční 

prostředky budou na výdajové straně zařazeny na položku 8115 – Zapojení do zůstatků 

příštích let výši 61 456,7 tis. Kč a dále budou použity v celkové výši 32 077,0 tis. Kč  

na nákup nemovitostí a movitých věcí. Jedná se o tyto nemovitosti a movité věci:   

• Jedná se o nákup zbytkového majetku Viktorie Žižkov a.s., objekt privátního VIP 

klubu – stavby č.p. 2871, stojící na pozemcích parc. č. 163/23 a parc. č. 166/21 

v k.ú. Žižkov a 4 ks osvětlovacích stožárů a venkovní prefabrikovanou 

demontovatelnou kovovou tribunu.  

Tyto položky mají následující hodnotu: 

1) stavba č.p. 2871 - 10 800,0 tis. Kč 

2) pozemky par. č. 163/23 a parc. č. 166/21 - 777,0 tis. Kč 

3) 4 ks osvětlovacích stožárů v hodnotě 6 000,0 tis. Kč a venkovní 

prefabrikovaná demontovatelná kovová tribuna v hodnotě 4 000,0 tis. Kč.  

 

• Jedná se o pořízení pozemku, jehož součástí je stavba – budova v ul.  

Štítného 207/40 (č. p./č.o.), Žižkov, Praha 3, umístěný na parc. č. 757 v hodnotě  

10 500,0 tis. Kč. 
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