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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20
(č. usnesení)
1) schvaluje

(zn. předkl.)
Moravcová Hana

předložený návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2018:
1. závazné ukazatele příjmů, běžných výdajů, sociálního fondu, viz. příloha č. 1
2. závazné ukazatele příspěvků poskytovaných PO, kterých je MČ Praha 20
zřizovatelem, viz. příloha č. 2
3. závazné ukazatele investičních výdajů, viz. příloha č. 3
4. s celkovým počtem zaměstnanců ve výši 133
5. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 20 do roku 2023, viz. příloha
č. 4
6. s návrhem plánu zdaňované/hospodářské činnosti MČ Praha 20 na rok 2018, viz.
příloha č. 5
7. s návrhem na zmocnění k provádění rozpočtových opatření, viz. příloha č. 6

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

2) bere na vědomí
rozpočet byl vyvěšen na úřední desku dne 1. 2. 2018, finanční výbor projednal návrh
rozpočtu na jednání dne 21.2.2018
3) ukládá
schvalovat rozpočtová opatření týkající se rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2018 na základě
zmocnění, takto schválená rozpočtová opatření předložit na ZMČ Praha 20 pro informaci
1. Zodpovídá: Starostka, Hana Moravcová
Termín: 31.12.2018
4) ukládá

Kontrolní termín:

vyvěsit na úřední desku schválený rozpočet MČ Praha 20 a střednědobý rozpočtový
výhled do r. 2023
1. Zodpovídá: Odbor ekonomický,
Termín: 09.04.2018

Kontrolní termín:

Zpracováno dne 02.03.2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

