
Městská část Praha 14 
Rada městské části Praha 14

Usnesení

č. 617/RMČ/2022

97. pravidelné jednání Rady městské části 
konaného dne 10.10.2022

k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Rada městské části

I. schvaluje
1. 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy

schválený rozpočet 
příjmy 
výdaje 
financování

rozpočet po 15. rozpočtovém opatření ke dni 14. 9. 2022 
příjmy 
výdaje 
financování

rozpočet po 16. rozpočtovém opatření ke dni 4. 10. 2022 
příjmy 700.920,20 tis. Kč
výdaje 1.136.572,00 tis. Kč
financování 435.651,80 tis. Kč

699.611,40 tis. Kč 
1.135.263,20 tis. Kč 

435.651,80 tis. Kč

387.120,20 tis. Kč 
541.284,90 tis. Kč 
154.164,70 tis. Kč

II. ukládá
1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíkové, místostarostka 
Termín plnění: 31.12.2022

Na vědomí: OŘEŠ

97. RM, dne 10.10.2022



Důvodová zpráva
16. rozpočtové opatření na rok 2022

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na 
její 97. jednání návrh 16. rozpočtového opatření.
Úpravy rozpočtu jsou zpracovány dle jednotlivých rozpočtových opatření do tabulkové části, která je 
součástí Přílohy „Rozpis rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů“.

V příjmové části došlo v průběhu 15. 9. - 4. 10. 2022 k úpravě rozpočtu o 1.308.800 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 15. 9. - 4. 10. 2022 k úpravě rozpočtu o 1.308.800 Kč.
K úpravám došlo u těchto odborů:

01 - ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY -133.300 Kč
03 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 39.000 Kč
04 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ -777.700 Kč
06 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - oddělení školství 1.000.000 Kč
07 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 148.800 Kč
11 - KANCELÁŘ ÚŘADU 1.032.000 Kč
14 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU 0 Kč
CELKEM 1.308.800 Kč

Financování nebylo k 4. 10. 2022 upraveno.

Zpracovala: Jitka Kvapilová



Příloha

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

PŘÍJMOVÁ ČÁST

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - doplatek neinvestiční účelové dotace ze státního 
rozpočtu

Rozpočtové
opatřeni

MPSV - pokrytí odůvodněných výdajů souvisejících se zabezpečením 
činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2021 222.300 Kč 2091
CELKEM 222.300 Kč

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu

Rozpočtové
opatření

MF - úhrada výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských 
částí v roce 2022 1.044.000 Kč 2092
Úřad práce ČR - Výkon pěstounské péče 27.000 Kč 2097
CELKEM 1.071.000 Kč

Příjem z pojistných plnění
Rozpočtové

opatření

UNIQA pojišťovna, a. s. - poskytnutí pojistného plnění - doplacení DPH ke 
škodní události ze dne 20.7. 2021 - poškození služebního vozidla 
RZ: 4AH3436, Peugeot Expert Diesel 13.800 Kč 254
UNIQA pojišťovna, a. s. - poskytnutí pojistného plnění - doplacení DPH ke 
škodní události ze dne 15. 8. 2022 - poškození služebního vozidla 
RZ: 3AV0925, Škoda Octavia Diesel 1.700 Kč 255
CELKEM 15.500 Kč



VÝDAJOVÁ ČÁST

01 - ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Příjem z pojistných plnění
Rozpočtové

opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy - UNIQA pojišťovna, a. s. - poskytnutí
pojistného plnění - doplacení DPH ke škodní události ze dne 20. 7. 2021 - 
poškození služebního vozidla RZ: 4AH3436, Peugeot Expert Diesel 13.800 Kč 254
Na § 6171 - Činnost místní správy - UNIQA pojišťovna, a. s. - poskytnutí
pojistného plnění - doplacení DPH ke škodní události ze dne 15. 8. 2022 - 
poškození služebního vozidla RZ: 3AV0925, Škoda Octavia Diesel 1.700 Kč 255
CELKEM 15.500 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor informačních a komunikačních technologií)

Rozpočtové
opatření

Z § 6171 - Činnost místní správy, ÚZ 13024 - financování výkonu
přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 - 
na pronájem tiskového prostředí a reprografických zařízení a s tím 
souvisejících dodávek a služeb na základě uzavřené Smlouvy ěj. 
0062/2022/OIKT/l 100 ze dne 23. 3. 2022 s účinností od 1. 5. 2022 se 
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí -148.800 Kč 256
CELKEM -148.800 Kč

03 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu

Rozpočtové
opatření

Na § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 —
Výkon pěstounské péče 27.000 Kč 2097
CELKEM 27.000 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Kanceláře úřadu)

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy, ÚZ 13024 - financování výkonu
přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 - 
supervize 12.000 Kč 258
CELKEM 12.000 Kč



04 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - doplatek neinvestiční účelové dotace ze státního 
rozpočtu

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 - pokrytí
odůvodněných výdajů souvisejících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2021 222.300 Kč 2091
CELKEM 222.300 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na příspěvkovou organizaci)

Rozpočtové
opatření

Z § 6171 - Čimiost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 - navýšení
neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ - na pořízení gastro příslušenství 
v rámci vybavení do zrekonstruované školní jídelny základní školy -492.100 Kč 259
Z § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, Rezervy investičních výdajů - 
ÚZ 119 - Participativní rozpočet - Finanční vypořádání s hl. m. Prahou - 
příděl z HMP - na pořízení gastro příslušenství v rámci vybavení do 
zrekonstruované školní jídelny základní školy -507.900 Kč 259
CELKEM -1.000.000 Kč

06 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru řízení ekonomiky a školství)

Rozpočtové
opatření

Na § 3113 - Základní školy - ORG 2004 - ZŠ Vybíralova - navýšení
neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ - pořízení gastro příslušenství 
v rámci vybavení do zrekonstruované školní jídelny základní školy 1.000.000 Kč 259
CELKEM 1.000.000 Kč

07 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru hospodářské správy)

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy, ÚZ 13024 - financování výkonu
přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 - 
pronájem tiskového prostředí a reprografických zařízení a s tím 
souvisejících dodávek a služeb na základě uzavřené Smlouvy čj. 
0062/2022/OIKT/l 100 ze dne 23. 3. 2022 s účinností od 1. 5. 2022 se 
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 148.800 Kč 256
CELKEM 148.800 Kč



11 - KANCELÁŘ ÚŘADU

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu

Rozpočtové
opatření

Na § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, ÚZ
98187 - úhrada výdajů vzniklých v souvislosti skonáním voleb do 1/3 
Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev 
městských částí v roce 2022 - mzdové výdaje 1.044.000 Kč 2092
CELKEM 1.044.000 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

Rozpočtové
opatření

Z § 6171 - Činnost místní správy, ÚZ 13024 - financování výkonu
přenesené působnosti v oblasti sociálnč-právní ochrany dětí pro rok 2022 - 
supervize -12.000 Kč 258
CELKEM -12.000 Kč

14 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace, Opravy a udržování -63.600 Kč 257
Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 
rozvoje - oprava oken v objektu Českobrodská 248/50 49.600 Kč 257
Na § 6171 - Činnost místní správy - monitoring ÚMČ Praha 14 (smlouva
s firmou ALKOM) a nákup kolků 14.000 Kč 257
CELKEM 0 Kč


