
 

 

Městská část Praha 9
 

21. Rada městské části
ze dne 28.11.2016

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 666/16
 

Úprava v rámci rozpočtu účelových příspěvků škol
 

Rada městské části
 

1. schvaluje
 rozpočtová opatření - úprava v rámci rozpočtu účelových příspěvků

1. MŠ Litvínovská

• snížení neinvestičního příspěvku na servis výtahů ... o 45,0 tis. Kč
• navýšení neinvetičních příspěvků:

o na údržbu zeleně, pískovišť a dětských hřišť ... o 25,0 tis. Kč
o na drobné provozní opravy ... o 20,0 tis. Kč

2. MŠ Šluknovská

• snížení neinvestičního příspěvku na servis výtahů ... o 50,0 tis. Kč
• navýšení neinvetičního příspěvku na údržbu zeleně, pískovišť a dětských

hřišť ... o 50,0 tis. Kč

 

3. ZŠ a MŠ Na Balabence

• převod finančních prostředků ve výši 66,6 tis. Kč v rámci příspěvku na elektronický
systém stravování z investičního příspěvku do neinvestičního příspěvku

• navýšení neinvestičních příspěvků:
o na správu IT ... o 40,0 tis. Kč
o na opravu rozvodů SV, TUV, kanalizace vč. kanalizace v kuchyni ... o

61,8 tis. Kč
o na revitalizaci tříd ... o 16,7 tis. Kč
o na opravu nátěru buněk - garáž ... o 10,4 tis. Kč
o na opravu žaluzií ... o 1,8 tis. Kč
o na opravu povrchu TV ... o 35,5 tis. Kč

• snížení neinvestičních příspěvků:
o na údržbu zeleně ... o 40,0 tis. Kč
o  na výměnu stoupaček ... o 0,9 tis. Kč
o na opravy podlahových krytin výměnou ve třídách ... o 64,5 tis. Kč



o na opravu hygienických koutů v 5 třídách ... o 14,5 tis. Kč
o na opravu otopných ventilů ... o 12,3 tis. Kč
o na opravu zemnění hromosvodů ... o 1,9 tis. Kč
o na malování včetně hygien. soklu ... o 29,0 tis. Kč
o na opravu hromosvodů ... o 3,1 tis. Kč

 
2. ukládá
 1.    vedoucímu OE ÚMČ Praha 9

1.1. zajistit realizaci usnesení dle odstavce č. 1.
 

 Realizovat usnesení
 Zodpovídá: Ing. Jan Šíba Termín: 30.11.2016
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Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 zástupce starosty MČ Praha 9
 


