
Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice na 27. 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

27.2a Z.9. 3028

Změna rozpočtu č. 9., zvýšení o 357,5 tis. Kč, o dotaci HMP na 

činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů

usnesení ZHMP č. 

36/29 z 28.4.2022

6330 4137

převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, 

neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými 357,5 UZ 81

5512 požární ochrana:

5512 5132 ochranné pomůcky-dovybavení výstroje JSDH 162,0 UZ 81

5512 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,0 UZ 81

5512 5139 nákup materiálu 30,0 UZ 81

5512 5156 pohonné hmoty a maziva 25,5 UZ 81
5512 5171 opravy a udržování 100,0 UZ 81

27.2b Z.10. 3035

Změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o poskytnutí neinvestiční

neúčelové dotace 2 131,0 tis. Kč z rozpočtu HMP z titulu

doplnění dodatečného finančního vztahu k městským částem

z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 2022

usnesení ZHMP 

č.36/40 z 

28.4.2022 

6330 4137

převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, 

neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými 2 131,0 ZJ 954
6409 5901 ostatní činnosti, nespecifikované rezervy 2 131,0

27.2d Ú.4. 1809

Úprava rozpočtu č. 4., posílení par. 3421 o 200,0 tis. Kč

přesunem z par. 2212 na pořízení drobných staveb-

betonových sedacích souprav na veřejná prostranství

2212 5169 silnice, nákup ostatních služeb - zimní údržba -200,0
3421 6121 využití volného času .., stavby-betonové sedací soupravy 200,0
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Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice na 27. 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

27.2c Z.11. 7003

Změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o 1 350,9 tis. Kč, o dotaci

v rámci OP PPR na projekt Základní školy Kunratice -

Modernizace odborných učeben historické budovy školy
usnesení ZHMP č. 

36/11 z 28.4.2022

6330 4137

převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, 

neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými 

částmi

neinvestiční část, podíl EU, UZ 17050 353,00 ORG 2732249

neinvestiční část, podíl HMP, UZ 104 282,40 ORG 2732249

6330 4251

převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, investiční 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi

investiční část, podíl EU, UZ 17985 397,50 ORG 2732249

investiční část, podíl HMP, UZ 105 318,00 ORG 2732249

3113 5336

základní školy, neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím

neinvestiční část, podíl EU, UZ 108517050 353,0 ORG 2732249

neinvestiční část, podíl HMP, UZ 108100104 282,4 ORG 2732249

3113 6356

základní školy, jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím

investiční část, podíl EU, UZ 108517985 397,5 ORG 2732249
investiční část, podíl HMP, UZ 1081105 318,0 ORG 2732249

RS RU

Objem příjmů na rok 2022 v tis. Kč 66 403,0 86 584,0

Objem výdajů na rok 2022 v tis. Kč 108 868,0 145 913,0

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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