
 

 

Městská část Praha 9
 

18. Rada městské části
ze dne 18.10.2016

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 591/16
 

Navýšení a úprava rozpočtu kapitoly Školství a OVÚR
 

Rada městské části
 

1. schvaluje
 1. rozpočtová opatření

1.1. převod finančních prostředků v rámci rozpočtu a navýšení
rozpočtu běžných výdajů OŠEF kapitoly Školství

• převod finančních prostředků z rezervy rozpočtu MČ Praha 9 ve výši
187, tis. Kč

• snížení rezervy OŠEF k účelovým prostředkům na opravy základních škol
o 97,0 tis. Kč

• snížení rezervy OŠEF na havárie v základních školách o 34,0 tis. Kč
• posílení prostředků na opravy v mateřských školách o 318,0 tis. Kč

1.2. navýšení rozpočtu příjmů a výdajů OŠEF kapitoly Školství o přijatá
pojistná plnění za pojistné události v celkové výši 25,6 tis. Kč

1.3. převod finančních prostředků z rezervy rozpočtu ve výši 193,0 tis.
Kč na poskytnutí investičního příspěvku MŠ Pod Krocínkou na pořízení
konvektomatu

1.4. převod finančních prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9  ve výši 100 tis.
Kč do rozpočtu OVÚR na zabránění vstupu do objektu č.p. 57 na pozemku
parc.č. 311 v k.ú. Prosek , ul. Na Proseku 10, Praha 9, za účelem zajištění
bezpečnosti a zdraví osob

2. nepřijetí trvale nepotřebného majetku MŠ Pod Krocínkou (nefunkčního
konvektomatu MIXTER AVE 07D z r. 2007) a jeho případný převod do
vlastnictví jiných osob za podmínky dodržení hospodárnosti

 

 

 
 

2. ukládá



 1. vedoucímu OE ÚMČ Praha 9

1.1. zajistit realizaci usnesení v souladu s odst. 1., čl. 1.1., 1.2.,1.3. a 1.4.

2. vedoucímu OŠEF ÚMČ Praha 9

2.1. zajistit realizaci usnesení v souladu s odst. 1 čl. 2 - informovat MŠ Pod
Krocínkou 

 
 realizovat usnesení dle čl. 1.1.
 Zodpovídá: Ing. Jan Šíba Termín: 31.10.2016
 realizovat usnesení dle čl. 2.1.
 Zodpovídá: Mgr. Martin Odehnal Termín: 31.10.2016

 
 
 

........................................

 
 
 

........................................
Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 zástupce starosty MČ Praha 9
 


