Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu roku 2009

Na základě zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona číslo 145/2001 Sb., a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtu na rok 2009.
Rozpočet   hl. m. Prahy na rok 2009 byl schválen dne  27.11.2008.            . 
Příjmy  	    		                                                          263 346,50 tis. Kč   
                                                    
Financování (půjčka HMP)                                                                    -889,00 tis. Kč
Financování Fond zaměstnavatele	                                                      -4 100,00 tis. Kč   Financování – zapojení FRR                                                              43 968,70 tis. Kč      
Financování                                                                                       38 979,70 tis. Kč          

Běžné výdaje                                                                                    222 456,20 tis. Kč
Kapitálové výdaje                                                                               79 870,00 tis. Kč     
Výdaje celkem                                                                                 302 326,20 tis. Kč   

MČ Praha 14 pro rok 2009 sestavila rozpočet, který je dle metodiky o sestavování rozpočtu  schodkový. Schodek bude kryt zapojením  Fondu rezerv a rozvoje. Takto sestavený rozpočet  zajišťuje základní  finanční  rámec  potřebný   k  tomu, aby  Městská  část Praha 14  plnila veškeré své závazky a povinnosti.
Obsahem finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Prahy 14 v roce 2009 je  příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy, kterou MČ vykonává v postavení obce.
V příjmové části je uveden na základě  usnesení Rady HMP č. 905 ze dne 15.7.2008 návrh dotačních vztahů vůči  MČ Praha 14 ve výši 109 476,00 tis. Kč.
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu zahrnuje neinvestiční dotační tituly  vymezené zákonem o státním rozpočtu. Výše této dotace na rok 2009 je 22 577,00 tis. Kč.
V roce 2009 počítá MČ Praha 14 s vyhlášením grantů na veřejně prospěšné účely ve výši minimálně 2 800,00 tis. Kč. Tyto prostředky jsou kryty z příjmů z výherních hracích automatů.
Český červený kříž, který na území MČ Praha 14 zajišťuje pečovatelskou službu, se obrátil na naši městskou část se žádostí o poskytnutí přechodné finanční výpomoci na úhradu provozních výdajů  začátkem roku na pokrytí nákladů pro Dům sociálních služeb Bojčenkova 1099, Praha 14 ve výši 300,00 tis. Kč. Přechodná finanční výpomoc bude vrácena Českým červeným křížem po obdržení dotace od HMP v průběhu roku 2009.
Sdružení na pomoc dětem s handicapy – Motýlek žádá MČ Praha 14  o poskytnutí přechodné finanční výpomoci na úhradu mzdových a provozních nákladů ve výši 200,00 tis. Kč. Přechodná finanční výpomoc bude vrácena  v průběhu roku 2009 po obdržení finančních prostředků z grantových řízení státních institucí.





Rada MČ Praha 14 schvaluje rozpočtové úpravy u běžných výdajů maximálně do výši 5 mil. Kč a u kapitálových výdajů maximálně do výše 10 mil. Kč. O těchto úpravách je vždy informováno Zastupitelstvo MČ Praha 14 v rámci čtvrtletních rozborů hospodaření. Dále je Rada MČ Praha 14 zmocněna k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s přijetím dotací na základě rozhodnutí MPSV na výplatu dávek a příspěvků. 

























Kompletní materiál včetně komentářů a veškerých podkladů je k nahlédnutí na Odboru ekonomiky, odd. rozpočtu.







