
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice na 26. zasedání dne 25.4.2022 schválilo níže uvedená rozpočtová opatření

Změny rozpočtu (Z.), jimiž se mění celkový objem rozpočtu - nové dosud v rozpočtu nezahrnuté příjmy a jejich zařazení do výdajů

Úpravy rozpočtu (Ú.) - přesun rozpočtových prostředků, aniž se mění objem celkových příjmů a výdajů

UsneseníZměna Z. č. Doklad Paragraf Položka Název a zdroj opatření a způsob použití prostředků Příjem Výdaj Poznámka

č. Úprava Ú. č. č. tis. Kč tis. Kč

26.1 Z.4. 1805

Změna rozpočtu č. 4., zvýšení o vrácené prostředky

nevyčerpané dotace roku 2021 na podporu plavání seniorů

3319 2229

záležitosti kultury, ostatní přijaté vratky transferů-vratka 

Jihoměstská sociální- za nevyčerpané příspěvky na plavání 

seniorů v r. 2021 12,0

4344 5221

sociální rehabilitace, neinvestiční transfery ústavům a obecně 

prospěšným společnostem-Národní ústav pro autismus 10,0
6409 5901 ostatní činnosti, nespecifikované rezervy 2,0

26.2a Z.5. 3023

Změna rozpočtu č. 5., zvýšení o 546,0 tis. Kč, o dotaci HMP

na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci

občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské

federace

usnesení ZHMP 

č.35/3 z 24.3.2022 

6330 4137

převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, neinvest. 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 546,0 UZ 137

6221 humanitární zahraniční pomoc přímá:

5156 pohonné hmoty JSDH v souvislosti s pomocí občanům UA 12,0 UZ 137

5131 potraviny 8,0 UZ 137

5133 léky a zdravotnický materiál 6,0 UZ 137

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 85,0 UZ 137

5139 nákup materiálu 40,0 UZ 137

5169 nákup ostatních lsužeb 25,0 UZ 137

5901 nespecifikované rezervy 370,0 UZ 137
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26.2b Z.6. 3015

Změna rozpočtu č. 6., zapojení ponechaných nevyčerpaných 

dotací roku 2021, případně předešlých let, celkem 16 864,0 

tis. Kč

usnesení ZHMP 

č.35/43 z 

24.3.2022 

8115

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech-

financování (dle účelu a ORG) 16 864,0

Zvyšují se pouze 

výdaje,vyrovnání je 

dosaženo zapojením 

prostředků minulých 

let,UZ 90 

2212 6121

silnice, stavby, Plošné rekonstrukce komunikací Kunratice III. 

etapa 301,8 ORG 80407 UZ 90

3113 6121 základní školy, stavby, Výstavba tělocvičny ZŠ Kunratice 14 831,8 ORG 81604 UZ 90

2212 6121 silnice, stavby, Cyklotrasa Šeberov-Kunratický les-rekonstrukce 1 035,1 ORG 81347 UZ 90

3745 5169

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Výsadba nových stromů a 

provedení zdravotních řezů stávajících stromů 519,8 UZ 118

5213

krizová opatření, Opatření v souvislosti s šířením nového 

koronaviru:

5133 léky a zdravotnický materiál 80,0 UZ 127

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,0 UZ 127

5139 nákup materiálu 20,5 UZ 127

5901 nespecifikované rezervy 45,0 UZ 127

26.2c Z.7. 1806

Změna rozpočtu č. 7., uvolnění vlastních zdrojů 10 000,0 tis. 

Kč do rezerv

3113 6121 základní školy, stavby, Výstavba tělocvičny ZŠ Kunratice -10 000,0 ORG 81604
6409 5901 ostatní činnosti, nespecifikované rezervy 10 000,0
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26.2d Z.8. 1807

Změna rozpočtu č. 8., financování oprav objektu čp. 147 ul. 

Velenická zapojením částí nerozděleného zisku VHČ

6330 4131

převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti-část 

nerozděleného zisku VHČ 1 400,0

3639 5171

komunální služby a územní rozvoj, opravy a udržování-oprava 

objektu čp. 147 ul. Velenická 1 400,0

26.2e Ú.3 1808

Úprava rozpočtu č. 3., financování oprav sportovní haly 

Základní školy

6409 5901 ostatní činnosti, nespecifikované rezervy -4 000,0
3113 5171 základní školy, opravy a udržování, opravy sportovní haly ZŠ 4 000,0

RS RU

Objem příjmů na rok 2022 v tis. Kč 66 403,0 82 744,6

Objem výdajů na rok 2022 v tis. Kč 108 868,0 142 073,6

Saldo příjmů a výdajů v tis. Kč -42 465,0 -59 329,0

Zapojení úspor předešlých let 42 465,0 59 329,0
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