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

(zn. předkl.)
Ing. Vilém Čáp

1) schvaluje

návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021 dle předložených příloh s celkovým objemem
příjmů ve výši 150 502,6 tis. Kč, celkovým objemem výdajů ve výši 199 922,0
tis. Kč a plánovaným schodkem ve výši 49 419,4 tis. Kč. Schodek je kryt třídou 8
– financování.

• příloha č. 1: důvodová zpráva - komentář
• příloha č. 2: rozpočet MČ Praha 20 na rok 2021 (rozpis výdajů)
• příloha č. 3: investice zařazené do rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021
• příloha č. 4.:počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha a
příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 20
• příloha č. 5: rozpočet účelového fondu MČ Praha 20 (Sociální fond) na rok 2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

• příloha č. 6: plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2021
• příloha č. 7: výše příspěvků pro příspěvkové právnické osoby (organizace) na rok 2021
2) schvaluje
návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2026 dle přílohy č. 8
tohoto materiálu
3) schvaluje
návrh na zmocnění Rady MČ Praha 20 k provádění rozpočtových opatření na rok 2021 dle
přílohy č. 9 tohoto materiálu
4) ukládá
vyvěsit na úřední desku schválený rozpočet MČ Praha 20 na rok 2021 včetně důvodové
zprávy (komentář) a příloh č. 2 - 7 tohoto materiálu a návrh rozpočtového výhledu MČ
Praha 20 do roku 2026 dle přílohy č. 8 tohoto materiálu
1. Zodpovídá: Vedoucí ekonomického odboru, Bc. Ivana Vlasáková
Termín: 20.01.2021
Kontrolní termín:

Zpracováno dne 14.12.2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

