
Městská část Praha 14 
Rada městské části Praha 14

Usnesení

č. 665/RMČ/2022

1. pravidelné jednání Rady městské části 
konaného dne 07.11.2022

k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Rada městské části

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

schválený rozpočet
příjmy 387.120,20 tis. Kč
výdaje 541.284,90 tis. Kč
financování 154.164,70 tis. Kč

rozpočet po 18. rozpočtovém opatření ke dni 24.10. 2022
příjmy 889.942,70 tis. Kč
výdaje 1.325.594,50 tis. Kč
financování 435.651,80 tis. Kč

rozpočet po 19. rozpočtovém opatření ke dni 2. 11.2022
příjmy 892.942,70 tis. Kč
výdaje 1.328.767,50 tis. Kč
financování 435.824,80 tis. Kč
ukládá
předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha '

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 31.03.2023

Na vědomí: OŘEŠ
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Důvodová zpráva
19. rozpočtové opatření na rok 2022

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na 
její 1. jednání návrh 19. 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 25. 10.-2. 11. 2022 k úpravě rozpočtu o 3.000.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 25. 10.-2. 11. 2022 k úpravě rozpočtu o 3.173.000 Kč.
K úpravám došlo u těchto odborů:

02 - ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE 82.900 Kč
03 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 0 Kč
04 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ -110.400 Kč
05 - ODBOR INVESTIČNÍ 114.200 Kč
06 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - oddělení školství 0 Kč
io - odbor životního prostředí 2.996.200 Kč
11 - KANCELÁŘ ÚŘADU 90.100 Kč
CELKEM 3.173.000 Kč

Financování bylo k 2. 11. 2022 upraveno o 173.000 Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová



Příloha

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

PŘÍJMOVÁ ČÁST

Přijaté neinvestiční dary
Rozpočtové

opatření

Společnost CANABA - Pozemní stavby, s. r. o. - přijetí daru na základě 
Smlouvy č. 0491/2022/ OSM UUR/1020 - na financováni dopravních a 
parkových úprav, úprav veřejného prostranství, vybudování a provozu 
veřejného vybavení, sportovních, volnoČasových, ekologických či 
kulturních aktivit 3.000.000 Kč 285
CELKEM 3.000.000 Kč



VÝDAJOVÁ ČÁST

02 - ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Kancelář úřadu)

Rozpočtové
opatření

Z § 6171 - Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb -UZ 104513013 
- ORG 0015435000006 - Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ 
Praha 14 IV - na pokrytí přímých mzdových výdajů projektu odborného 
týmu za období únor 2022 - červen 2022 (náklady leden - květen 2022) - 
podíl EU -45.100 Kč 286
Z § 6171 - Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb - ÚZ 104113013
- ORG 0015435000006 - Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ 
Praha 14 IV - na pokrytí přímých mzdových výdajů projektu odborného 
týmu za období únor 2022 - červen 2022 (náklady leden - květen 2022) - 
podíl SR -40.500 Kč 286
Z § 6171 - Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb - ÚZ 104100077
- ORG 0015435000000 - Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ 
Praha 14 IV - na pokrytí přímých mzdových výdajů projektu odborného 
týmu za období únor 2022 - červen 2022 (náklady leden - květen 2022) - 
podíl MČ -4.500 Kč 286
CELKEM -90.100 Kč

Převod ze Základního běžného účtu
Rozpočtové

opatření

Na § 3419 - Ostatní sportovní činnost, ÚZ 109 - ORG 20 - zapojeni
zůstatku neinvestičních prostředků z roku 2021 do rozpočtu roku 2022 na 
realizaci nedokončeného projektu „Stop Zevling - Winter edition vol. 1“ v 
rámci Participativního rozpočtu MČ Praha 14 č. II - usnesení Rady m. č. 
Praha 14 č. 851 ze dne 13. 12. 2021 173.000 Kč 298
CELKEM 173.000 Kč

03 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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

Rozpočtové
opatření

Na § 4351 — Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného
bydlení, ÚZ 98 - Dotace HMP - podíl na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je 
určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - dotační řízení na 
rok 2022 - program „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Prahy 
14“ (usnesení Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 59 ze dne 12. 10. 2021) - 
záměna zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních prostředků pro OS 
Českého červeného kříže Praha 9 787.900 Kč 287



Na § 4378 - Terénní programy, ÚZ 98 - Dotace HMP - podíl na finančních 
prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z 
loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - 
dotační řízení na rok 2022 - program „Podpora pečovatelské služby pro 
občany MČ Prahy 14“ (usnesení Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 59 ze dne 
12. 10. 2021) - záměna zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních 
prostředků pro obecně prospěšnou společnost VČELKA 35.000 Kč 287
Na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 98 -
Dotace HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos 
daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, 
školství, zdravotnictví a sociální oblast - dotační řízení na rok 2022 - 
program „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Prahy 14“ (usnesení 
Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 59 ze dne 12. 10. 2021) - záměna zdrojů 
krytí původně rozpočtovaných finančních prostředků pro obecně 
prospěšnou společnost PROSAZ, z. ú. 113.500 Kč 287
CELKEM 936.400 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Odbor řízení ekonomiky a školství)

Rozpočtové
opatření

Z § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného 
bydlení - záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP - podíl na finančních 
prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z 
loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - 
úspora původně rozpočtovaných finančních prostředků pro OS Českého 
červeného kříže Praha 9 -787.900 Kč 288
Z § 4378 - Terénní programy - záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP 
- podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně 
z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, 
zdravotnictví a sociální oblast - úspora původně rozpočtovaných finančních 
prostředků pro obecně prospěšnou společnost VČELKA -35.000 Kč 288
Z § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - záměna 
zdrojů krytí využitím dotace HMP - podíl na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je 
určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - úspora původně 
rozpočtovaných finančních prostředků pro obecně prospěšnou společnost 
PROSAZ, z. ú. -113.500 Kč 288
CELKEM -936.400 Kč

04 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

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

Rozpočtové
opatření

Z § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného
bydlení, ÚZ 98 - Dotace HMP - podíl na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je 
určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - na dotační řízení 
na rok 2022 - program „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Prahy 
14“ (usnesení Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 59 ze dne 12. 10. 2021) - 
zámčna zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních prostředků -936.400 Kč 287
CELKEM -936.400 Kč



Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 - záměna
zdrojů krytí využitím dotace HMP - podíl na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je 
určeny na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - úspora původně 
rozpočtovaných finančních prostředků 936.400 Kč 288
CELKEM 936.400 Kě

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Odbor investiční)

Rozpočtové
opatření

Z § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného 
bydlení, ÚZ 98 - Dotace HMP - podíl na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je 
určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - záměna zdrojů 
krytí původně rozpočtovaných finančních prostředků na investiční akce MŠ 
aZŠ -1.500.100 Kč 289
CELKEM -1.500.100 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru investičního)

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 - záměna
zdrojů krytí využitím dotace HMP - podíl na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je 
určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - úspora původně 
rozpočtovaných finančních prostředků na investiční akce MŠ a ZŠ 1.385.900 Kč 290
CELKEM 1.385.900 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Odbor životního prostředí)

Rozpočtové
opatření

Z § 3419 - Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 - ORG 6 - využití dotace
HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně 
z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport - záměna 
zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních prostředků na opravy a 
údržbu sportoviště - Bikepark lahodníce -46.200 Kč 295
CELKEM -46.200 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru životního prostředí)

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 - záměna
zdrojů krytí využitím dotace HMP - podíl na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je 
určen na sport - úspora finančních prostředků rozpočtovaných na opravy a 
údržbu sportoviště - Bikepark Jahodnice 50.000 Kč 296
CELKEM 50.000 Kč



05 - ODBOR INVESTIČNÍ

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

Rozpočtové
opatření

Na § 3113 - Základní školy, Investice - ÚZ 98 - ORG 1553 - ZŠ Generála
Janouška - rekonstrukce sborovny a kinosálu - využití dotace HMP - podíl 
na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a 
jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a 
sociální oblast - záměna zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních 
prostředků na investiční akci ZŠ 114.400 Kč 289
Na § 3113 - Základní školy, Investice - ÚZ 98 - ORG 1554 - ZŠ Bří
Venclíků - rekonstrukce sociálního zařízení - využití dotace HMP - podíl 
na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a 
jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a 
sociální oblast - záměna zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních 
prostředků na investiční akci ZŠ 126.500 Kč 289
Na § 3113 - Základní školy, Investice - ÚZ 98 - ORG 1555 - ZŠ
Šimanovská - rekonstrukce sociálního zařízení - využití dotace HMP - 
podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních 
her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a 
sociální oblast - záměna zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních 
prostředků na investiční akci ZŠ 145.000 Kč 289
Na § 3113 - Základní školy, Investice - ÚZ 98 - ORG 1568 - ZŠ
Chvaletická - zvýšení kapacity - využití dotace HMP - podíl na finančních 
prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod 
z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - 
záměna zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních prostředků na 
investiční akci ZŠ 235.800 Kč 289
Na § 3111 - Mateřské školy, Investice - ÚZ 98 - ORG 1550 - MŠ
Šebelová - přeměna bytu na zázemí MŠ - využití dotace HMP - podíl na 
finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako 
odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální 
oblast - záměna zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních 
prostředků na investiční akci MŠ 211.300 Kč 289
Na § 3111 - Mateřské školy, Investice - ÚZ 98 - ORG 1569 - MŠ
Chvaletická - vybudování herny - využití dotace HMP - podíl na 
finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako 
odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální 
oblast - záměna zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních 
prostředků na investiční akci MŠ 210.400 Kč 289
Na § 3111 - Mateřské školy, Investice - ÚZ 98 - ORG 1570 - MŠ Sadská
- stavební úpravy - využití dotace HMP - podíl na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je 
určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - záměna zdrojů 
krytí původně rozpočtovaných finančních prostředků na investiční akci MŠ 215.300 Kč 289
Na § 3111 - Mateřské školy, Investice - ÚZ 98 - ORG 1459 - MŠ Osická -
zahrada + zahradní domek - využití dotace HMP - podíl na finančních 
prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod 
z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - 
záměna zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních prostředků na 
investiční akci MŠ 241.400 Kč 289
CELKEM 1.500.100 Kč



Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Odbor řízení ekonomiky a školství)

Rozpočtové
opatření

Z § 3113 - Základní školy, Investice - ORG 1553 - ZŠ Generála Janouška
- rekonstrukce sborovny a kinosálu - záměna zdrojů krytí využitím dotace 
HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně 
z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, 
zdravotnictví a sociální oblast - úspora původně rozpočtovaných finančních 
prostředků na investiční akci ZŠ -114.400 Kč 290
Z § 3113 - Základní školy, Investice - ORG 1554 - ZŠ Bří Venclíků -
rekonstrukce sociálního zařízení - záměna zdrojů krytí využitím dotace 
HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně 
z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, 
zdravotnictví a sociální oblast - úspora původně rozpočtovaných finančních 
prostředků na investiční akci ZŠ -126.500 Kč 290
Z § 3113 - Základní školy, Investice - ORG 1555 - ZS Simanovská - 
rekonstrukce sociálního zařízení - záměna zdrojů krytí využitím dotace 
HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně 
z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, 
zdravotnictví a sociální oblast - úspora původně rozpočtovaných finančních 
prostředků na investiční akci ZŠ -145.000 Kč 290
Z § 3111 - Mateřské školy, Investice - ORG 1550 - MŠ Šebelová -
přeměna bytu na zázemí MŠ - záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP - 
podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních 
her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a 
sociální oblast - úspora původně rozpočtovaných finančních prostředků na 
investiční akci MŠ -500.000 Kč 290
Z § 3111 - Mateřské školy, Investice - ORG 1459 - MŠ Osická - zahrada
+ zahradní domek - záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP - podíl na 
finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako 
odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální 
oblast - úspora původně rozpočtovaných finančních prostředků na 
investiční akci MŠ -500.000 Kč 290
CELKEM -1.385.900 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 3113 - Základní školy, Investice - ORG 0081742001469 - ZŠ
Vybíralova - rekonstrukce kuchyně -726.700 Kč 291
Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje, Investice — ORG 0081878001500 - Polyfunkční budova Černý 
Most - Smlouva se společností PRE - připojení na napěťovou hladinu NN 
(přípoj ka-lokalita) 726.700 Kč 291
Z § 3113 - Základní školy, Investice - ÚZ 108517985 - ORG
2541119000000 - projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - 
učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního programu Praha - pól růstu - 
podíl EU -1.294.900 Kč 292
Z § 3113 - Základní školy, Investice - UZ 108100105 - ORG 
2541119000000 - projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - 
učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního programu Praha - pól růstu - 
podíl HMP -1.035.900 Kč 292



Na § 3113 - Základní školy, Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené - 
ÚZ 17985 - ORG 2541119001426 - ZŠ Hloubětínská - projekt 
„Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený 
v rámci Operačního programu Praha - pól růstu - podíl EU 116.700 Kč 292
Na § 3113 - Základní školy, Stroje, přístroje, zařízení - ÚZ 108517985 -
ORG 2541119001426 - ZŠ Hloubětínská - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl EU 326.600 Kč 292
Na § 3113 - Základní školy, Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené - 
ÚZ 105 - ORG 2541119001426 - ZŠ Hloubětínská - projekt „Modernizace 
zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl HMP 93.300 Kč 292
Na § 3113 - Základní školy, Stroje, přístroje, zařízení - ÚZ 108100105 -
ORG 2541118001426 - ZŠ Hloubětínská - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol PÍ4 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl HMP 261.300 Kč 292
Na § 3113 - Základní školy, Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené - 
ÚZ 17985 - ORG 2541118001427 - ZŠ Vybíralova - projekt „Modernizace 
zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl EU 274.300 Kč 292
Na § 3113 - Základní školy, Stroje, přístroje, zařízení - ÚZ 108517985 - 
ORG 2541119001427 - ZŠ Vybíralova - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl EU 195.000 Kč 292
Na § 3113 - Základní školy, Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené - 
ÚZ 105 - ORG 2541119001427 - ZŠ Vybíralova - projekt „Modernizace 
zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl HMP 219.500 Kč 292
Na § 3113 - Základní školy, Stroje, přístroje, zařízení - ÚZ 108100105 -
ORG 2541119001427 - ZŠ Vybíralova - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl HMP 156.000 Kč 292
Na § 3113 - Základní školy, Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené - 
ÚZ 17985 - ORG 2541119001431 - ZŠ Chvaletická - projekt 
„Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený 
v rámci Operačního programu Praha - pól růstu - podíl EU 244.900 Kč 292
Na § 3113 - Základní školy, Stroje, přístroje, zařízení - ÚZ 108517985 -
ORG 2541119001431 - ZŠ Chvaletická - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl EU 137.400 Kč 292
Na § 3113 - Základní školy, Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené - 
ÚZ 105 - ORG 2541119001431 — ZŠ Chvaletická - projekt „Modernizace 
zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl HMP 195.900 Kč 292
Na § 3113 - Základní školy, Stroje, přístroje, zařízení - ÚZ 108100105 -
ORG 2541119001431 - ZŠ Chvaletická - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl HMP 109.900 Kč 292
Z § 3113 - Základní školy, Běžný výdaj - ÚZ 108517050 - ORG
2541119000000 - projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - 
učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního programu Praha - pól růstu - 
podíl EU -370.400 Kč 293
Z § 3113 - Základní školy, Běžný výdaj - ÚZ 108100104 - ORG



2541119000000 - projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - 
učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního programu Praha - pól růstu - 
podíl HMP -296.500 Kč 293
Na § 3113 - Základní školy, Bčžný výdaj - ÚZ 108517050 - ORG
2541119001426 - ZŠ Hloubětínská - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol PÍ4 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl EU 110.500 Kč 293
Na § 3113 - Základní školy, Běžný výdaj - ÚZ 108100104 - ORG
2541119001426 - ZŠ Hloubětínská - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl HMP 88.400 Kč 293
Na § 3113 - Základní školy, Běžný výdaj - ÚZ 108517050 - ORG
2541119001427 - ZŠ Vybíralova - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl EU 95.700 Kč 293
Na § 3113 - Základní školy, Běžný výdaj - ÚZ 108100104 - ORG
2541119001427 - ZŠ Vybíralova - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl HMP 76.600 Kč 293
Na § 3113 - Základní školy, Běžný výdaj - ÚZ 108517050 - ORG
2541119001431 - ZŠ Chvaletická - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl EU 164.200 Kč 293
Na § 3113 - Základní školy, Běžný výdaj - ÚZ 108100104 - ORG
2541119001431 - ZŠ Chvaletická - projekt „Modernizace zařízení a 
vybavení škol P14 - učebny ZŠ 11“ schválený v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu - podíl HMP 131.500 Kč 293
CELKEM 0 Kč

06 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z neinvestičního příspěvku na investiční transfer)

Rozpočtové
opatření

Z § 3113 - Základní školy - ZŠ Vybíralova - ORG 2004 - neinvestiční
příspěvek na provoz -111.600 Kč 294
Na § 3113 - Základní školy - ZŠ Vybíralova - ORG 2004 - investiční
transfer - pořízení kráječe chleba a knedlíků do školní jídelny 111.600 Kč 294
CELKEM 0 Kč

10 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přijaté neinvestiční dary
Rozpočtové

opatření

Na § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - přijetí daru od 
společnosti CANABA - Pozemní stavby, s. r. o. na základě Smlouvy č. 
0491/2022/ OSM UUR/1020 - provedení úprav veřejného prostranství 3.000.000 Kč 285
CELKEM 3.000.000 Kč



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

Rozpočtové
opatření

Na § 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, ÚZ 98 - ORG 6 -
využití dotace HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako 
výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport - 
záměna zdrojů krytí původně rozpočtovaných finančních prostředků na 
opravy a údržbu sportoviště - Bikepark lahodníce 46.200 Kč 295
CELKEM 46.200 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Odbor řízení ekonomikv a školství)

Rozpočtové
opatření

Z § 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - záměna zdrojů krytí 
využitím dotace HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako 
výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport - 
úspora finančních prostředků rozpočtovaných na opravy a údržbu 
sportoviště - Bikepark .lahodníce -50.000 Kč 296
CELKEM -50.000 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - na zajištění podzimního 
sběru listí v rámci kompetence Technických služeb Prahy 14 SP, s. r. o. -2.000.000 Kč 297
Na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - zajištění 
podzimního sběru listí v rámci kompetence Technických služeb Prahy 14 
SP, s. r. o. 2.000.000 Kč 297
CELKEM 0 Kč

11 - KANCELÁŘ ÚŘADU

Přesun mezi závaznými ukazateli
(z Odboru strategického řízení a komunikace)

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb - ÚZ
104513013 - ORG 0015435000006 - Optimalizace procesů a
profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV - pokrytí přímých mzdových výdajů 
projektu odborného týmu za období únor 2022 - červen 2022 (náklady 
leden - květen 2022) - podíl EU 45.100 Kč 286
Na § 6171 - Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb - ÚZ
104113013 - ORG 0015435000006 - Optimalizace procesů a
profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV - pokrytí přímých mzdových výdajů 
projektu odborného týmu za období únor 2022 - červen 2022 (náklady 
leden - květen 2022) - podíl SR 40.500 Kč 286
Na § 6171 - Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb - ÚZ
104100077 - ORG 0015435000000 - Optimalizace procesů a 
profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV - pokrytí přímých mzdových výdajů 
projektu odborného týmu za období únor 2022 - červen 2022 (náklady 
leden - květen 2022) - podíl MČ 4.500 Kč 286
CELKEM 90.100 Kč



FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu
Rozpočtové

opatření

OSŘK - zapojení zůstatku neinvestičních prostředků Participativního 
rozpočtu MČ Praha 14 č. II z roku 2021 do rozpočtu roku 2022 u 
nedokončeného projektu „Stop Zevling - Winter edition vol. 1“ - Usnesení 
Rady m. č. Praha 14 č. 851 ze dne 13. 12. 2021 173.000 Kč 298
CELKEM 173.000 Kč


