
 

        18. zasedání 

                                  Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry 

dne 01.12.2021 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Zastupitelstvu městské části Praha-Dolní Chabry je předloženo, na vědomí, rozpočtové opatření 

9/2021.  

 

a) 

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2053 ze dne 30. 08. 2021 poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

městské části z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III na následující akce: 

 
Název akce ORG Částka 

(Kč) 

EU-Šablony III MŠ Bílenecké nám. 15524 289 476,00 

EU-Šablony III MŠ Beranov 15530 301 402,00 
 

Příjem dotace zaúčtujte a rozpočtujte dle následující tabulky vč. ORG: 

 

ODPA POL ÚZ Úprava rozpočtu 
celkem (tis. Kč) 

Částka celkem 
(Kč) 

6330 4137 33063 

 
590,9 

 

 

590 878,00 

Výdaje dotace zaúčtujte a rozpočtujte v členění dle následující tabulky vč. ORG: 

 

                       Z toho: Úprava  Z toho:  

Výdaje podíl SR podíl EU 

rozpočtu 

výdajů  podíl SR podíl EU 

c e l k e m 

ÚZ  

103133063 

ÚZ  

103533063 c e l k e m 

ÚZ  

103133063 

ÚZ  

103533063 

(v Kč)  (v Kč)  (v Kč)  (v tis. Kč)  (v tis. Kč)  (v tis. Kč) 

   289 476,00 144 738,00 144 738,00 289,5   144,7 144,8 

301 402,00    150 701,00 150 701,00 301,4      150,7 150,7 

 

 

 

b) 

 

V rozpočtovém opatření je zároveň i přesun finančních prostředků na koronavirus ze služeb 

na drobný majetek. Na této položce se tyto finanční prostředky využijí na nákup prostředků, 

které pomohou při dezinfekci prostředí úřadu i příspěvkových organizací např. čističky 



vzduchu, ozonový čistič. V případě nevyčerpaní těchto finančních prostředků do konce roku, 

musí být vráceny MHMP. 

Další položka v rozpočtovém opatření, je přesun finančních prostředků z ODPA Využití 

volného času – hřiště na ODPA Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím. Z této 

položky se poskytují finanční prostředky na darovací smlouvy neziskovým organizacím. 

Tyto změny v rozpočtu neovlivňují výši rozpočtu, jedná se pouze o přesun financí mezi 

paragrafy a položkami. 

 

 

 

Vypracovala: Čejková Ivana 

 

 

 


