
Jednání zastupitelstva MČ Praha Vinoř  dne 19.9.2017 

 

Rozpočtové opatření č. 5 – změna rozpočtu k 30.9.2017 

 

Bod 1. Zvýšení rozpočtu o účelovou investiční/investiční dotaci na rozšíření MŠ ve výši 9,2 

mil. Kč.  Zvýšení rozpočtu provedeno k 30.6.2017 dle pokynů z MHMP.  

 

Bod 2. Finanční vypořádaní za rok 2016 ve výši 43.100,- Kč – odvod za správní poplatky pes  

na MHMP, za rok 2016 a nevyčerpání neinvestiční dotace na zkoušky odborné způsobilosti 

v roce 2016. Úpravy rozpočtu provedeny k 30.6.2017 dle pokynů z MHMP. 

 

Bod 3. Vratka daně z příjmu právnických osob za rok 2016 –  503,7 tis. Kč – ve výdajích 

použito na vánoční osvětlení, zvýšení příspěvku pro ZŠ a na vnitřní správu. Výdaje byly 

přechodně 30.6.2017 zatříděny na  OdPa 6409-ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. 5901-

nespecifikované rezervy. Po schválení na MZ v 09/2017 budou výdaje převedené na schválené 

výdaje dle usnesení MZ. 

 

Bod 4. Zvýšení rozpočtu o účelovou investiční/investiční dotaci na výstavbu veřejného 

sportoviště-zimního stadionu ve výši  750 tis. Kč.   

 

Bod 5. Bod 3) Zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční/investiční dotaci na sport, kulturu(z 

odvodu výherních hracích přístrojů) ve výši 290 tis. Kč. Výdaje byly přechodně 30.6.2017 

zatříděny na  OdPa 6409-ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. 5901-nespecifikované 

rezervy. Po schválení na MZ v 09/2017 budou výdaje převedené na schválené výdaje dle 

usnesení MZ. 

 

Bod 6. Přesuny v rámci schváleného rozpočtu mezi OdPa: 

- Vzhledem k zvýšení výdajů na mezinárodní spolupráci z odvodu výherních hracích 

přístrojů, dochází k převodu 50 tis. Z mezinárodní spolupráce na vinořský zpravodaj, 

kroniky  

- Přesun 40 tis. Kč z ostatní zájmové činnosti na finanční poukázky, které byly 

poskytnuty dětem na vítání děti na jaře 2017 

- Snížení výdajů na veřejné sportoviště o 350 tis. Kč (výdaje na sportoviště současně 

navýšení o 750 tis. Kč o investiční dotaci z MHMP), které použity na zvýšení výdajů 

na kabiny fotbalové hřiště, na úhradu finanční odvodů na trvalé odnětí ze 

zemědělského půdního fondu a zvýšení výdajů na vinoř. Zeď  u ul. Semtínská 

 

 návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje změnu rozpočtu k 30.9..2017 dle rozpočtového 

opatření č. 5/2017 dle přiložené tabulky. Touto úpravou bude rozpočet navýšen  o Kč  

10.786.800,-  ve výdajové i příjmové  části  schváleného rozpočtu. V příjmové části na Kč 

82.510.100,- po konsolidaci 82.408.100,- se zapojením Třídy 8 ve výši Kč 7.888.700,-. Ve 

výdajové části na Kč 90.398.800,- po konsolidaci Kč 90.296.800,-. 

 


