
Důvodová zpráva 
 
Věc: Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě 
zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 53 - záměna finančních prostředků z 
dotace VHP , uvolnění rezervy starostky, navýšení účelové dotace MVK na mzdové 
prostředky 
- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci:  nejsou 
- důvod předložení: uvolnění vlastních finančních prostředků, pokrytí mzdových 
nákladů na zákl. nařízení vlády č. 564/2016 
- stanoviska ostatních odborů: nejsou 
- k projednání RMČ Praha 20 v termínu:  25. 7. 2017 
- stručný popis materiálu:  
 

1) Městská část obdržela dotaci z obdrženého odvodu VHP a jiných technických 

zařízení na sport pro nestátní neziskové organizace 266,80 tis. Kč a sport 

ostatní 266,70 tis. Kč, které byly přijaty do rozpočtu MČ Praha 20 rozpočtovým 

opatřením č. 47. Nyní navrhujeme nevyčerpané finanční prostředky zaměnit a 

to tak, že dojde k záměně finančních prostředků (vlastních) MČ Praha 20 za 

finanční prostředky z dotace VHP doplněním UZ u již poskytnuté investiční 

dotace SC Xaverov – výměna trávníku, a to ve výši 513,50 tis. Kč (20,00 tis. 

Kč již bylo použito na individuální dotace v oblasti sportu). Vlastní finanční 

prostředky již nebudou účelově vázány a bude, je možné použít na jakékoliv 

potřebné výdaje. Uvolněné finanční prostředky ve výši 513,50 tis. Kč budou 

vráceny zpět do investiční rezervy MČ Praha 20. 

2) Městská část přijala v rámci finančního vypořádání 2.070 Kč od společnosti 

Kristýnka. Do rozpočtu bylo přijato 2.100 Kč, nyní je třeba vyčerpat 70 Kč, ty 

navrhujeme vyčerpat záměnou za již uhrazené výdaje SPOZ - blahopřání pro 

jubilanty.  

3) Z důvodu schváleného nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým došlo 

s účinností od 1. 7. 2017 k navýšení platových tarifů, je nutné u příspěvkové 

organizace MVK navýšit schválený účelový příspěvek na mzdy o 112.526 Kč, 

úprava rozpočtu 112.600 Kč. Finanční prostředky navrhujeme použít z přijaté 

dotace VHP určené pro kulturu, školství a sociální oblast ve výši 112.600 Kč. 

Nová výše účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého MVK pod č. org. 

916143 bude činit pro rok 2017 nově výši 4.332.600 Kč. 

4) Na žádost paní starostky navrhujeme uvolnit z rezervy kanceláře úřadu částku 

50,00 tis. Kč  6112/5901/911 na odd.par. 6171 – na občerstvení 30,00 tis a 

20,00 tis. Kč na věcné dary. 

 



 

 

 

Příjmy i výdaje se nemění, financování se nemění. 

 

ODPA POL PPOL ZJ UZ ORJ ORG Příjmy Výdaje Popis

003419 5901 000 000 000000098 0000000440 0000000003037 0,00 -266 800,00 záměna fin. prostředků vhp sport nest.nezisk. sc xaverov - travník výměna

003419 5901 000 000 000000098 0000000440 0000000003037 0,00 -246 700,00 záměna fin. prostředků VHP sport ostatní - SC Xaverov - trávník výměna

003419 6322 000 000 000000098 0000000440 0000000173002 0,00 246 700,00 SC Xaverov - výměna trávníků dotace - záměna prostředků z dotace VHP - sport ostatní

003419 6322 000 000 000000098 0000000440 0000000173002 0,00 266 800,00 SC Xaverov - výměna trávníků dotace - záměna prostředků z dotace VHP - nestátní neziskové organizace

003419 6322 000 000 000000000 0000000440 0000000173002 0,00 -513 500,00 SC Xaverov záměna fin. prostředků u poskytnuté inv. dotace na výměnu trávníků (prostředky MČ Praha 20)

003639 6901 000 000 000000000 0000000820 0000000000999 0,00 513 500,00 SC Xaverov záměna fin. prostředků u poskytnuté inv. dotace na výměnu trávníků (prostředky MČ Praha 20)

003322 5901 000 000 000000098 0000000630 0000000000000 0,00 -100,00 čerpání na SPOZ nákup blahopřání - vrácení dotace Kristýnka kultura, soc. obl. školství - 70 Kč skutečnost

003399 5139 000 000 000000098 0000000614 0000000000000 0,00 100,00 čerpání na SPOZ nákup blahopřání - vrácení dotace Kristýnka kultura, soc. obl. školství - 70 Kč skutečnost

003421 5901 000 000 000000098 0000000630 0000000000000 0,00 -100,00 čerpání dotace kultura, školství soc. oblast - MVK mzdy nařízení vládní od 1.7.2017 - účelová dotace

003421 5901 000 000 000000098 0000000630 0000000003013 0,00 -1 500,00 čerpání dotace kultura, školství soc. oblast - MVK mzdy nařízení vládní od 1.7.2017 - účelová dotace

003421 5901 000 000 000000098 0000000630 0000000003037 0,00 -111 000,00 čerpání dotace kultura, školství soc. oblast - MVK mzdy nařízení vládní od 1.7.2017 - účelová dotace

003314 5331 000 000 000000098 0000000640 0000000916143 0,00 112 600,00 navýšení účelové dotace na mzdové prostředky MVK od 1.7.2017

006112 5901 000 000 000000000 0000000911 0000000000000 0,00 -50 000,00 rozpuštění rezervy na občerstvení a věcné dary

006171 5175 000 000 000000000 0000000911 0000000000000 0,00 30 000,00 rozpuštění rezervy na občerstvení a věcné dary

006171 5194 000 000 000000000 0000000911 0000000000000 0,00 20 000,00 rozpuštění rezervy na občerstvení a věcné dary

0,00 Celkem


