
 

 

        82. schůze 

                                   Rady MČ Praha-Dolní Chabry 

dne 31.03.2021 

 

Důvodová zpráva: 

 

Radě městské části jsou předloženy úpravy rozpočtu na základě usnesení Zastupitelstva 

hl. města Prahy. 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/4 ze dne 18. 3. 2021 úpravu rozpočtu, 

která se vztahuje k projektům schváleným v rámci Operačního programu Praha – pól 

růstu. O částky uvedené v tabulce se upravuje rozpočet naší městské části na rok 2021.  

 

ODPA POL 
ÚZ 

(dle přílohy k dopisu) 
číslo akce 

 celková úprava rozpočtu 
(v tis. Kč) 

6330 4137 
17050 (neinv.) 00104 

(neinv.) 
dle přílohy k dopisu 

468,0 

6330 4251 17985 (inv.) 00105 (inv.) dle přílohy k dopisu 

 
 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/64 ze dne 18. 3. 2021 poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hlavního města Prahy naší městské části v rámci 

Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 

2021. O částky uvedené v tabulce se zvyšuje náš rozpočet na rok 2021. 

 

 

žadatel 

 

název akce 

 

výše dotace 

 (v tis. Kč) 

Základní škola Praha – Dolní 

Chabry 

Recitační soutěž „Come and 

show“ 
40 

 
Příjem finančních prostředků zaúčtujte a rozpočtujte dle následující tabulky. 

 

ODPA POL ÚZ 
celková úprava rozpočtu 

(v tis. Kč) 

6330 4137 115 40 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 25/59 ze dne 18. 3. 2021 schválilo poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy naší městské části v rámci Programů 

primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021. O částku uvedenou v 

tabulce se zvyšuje náš rozpočet na rok 2021.  

 
předkládající škola /školské 

zařízení/  
projekt 

výše dotace 

(v Kč) 

ZŠ Praha – Dolní Chabry, 

Spořická 400/34 
Adaptační program 12 100 

 

Příjem finančních prostředků zaúčtujte a rozpočtujte dle následující tabulky. 
 



 

 

ODPA POL ÚZ 

6330 4137 115 

  
 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 24/2 ze dne 18. 2. 2021 úpravu rozpočtu, 

která se vztahuje k projektům schváleným v rámci Operačního programu Praha – pól 

růstu. O částku uvedenou v tabulce se upravuje rozpočet naší městské části na rok 2021.  

 

ODPA POL 
ÚZ 

(dle přílohy k dopisu) 
číslo akce 

 celková úprava rozpočtu 
(v tis. Kč) 

6330 4137 
17050 (neinv.) 00104 

(neinv.) 
dle přílohy k dopisu 

18 000 
6330 4251 17985 (inv.) 00105 (inv.) dle přílohy k dopisu 

 

 

 

Předkladatel: Čejková Ivana 

 


