
 

 

Městská část Praha 9
 

19. Rada městské části
ze dne 31.10.2022

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 580/22
 

Navýšení rozpočtu výdajů Odboru školství a evropských fondů
 

Rada městské části
 

1. schvaluje
  

1. rozpočtové opatření v hlavní činnosti

1.1.  převod finančních prostředků ve výši 984,0 tis. Kč z rezervy rozpočtu 
MČ Praha 9 do rozpočtu  výdajů Odboru školství a evropských fondů:

běžné výdaje:

• havarijní oprava rovodů vody v ZŠ a MŠ Na Balabence .... 99,0 tis. Kč
• opravy MaR po revizích v budovách škol ...................  112,0 tis. Kč
• Naučná stezka Amerika .................................................64,0 tis. Kč

investiční akce:

• ZŠ Litvínovská 600 - zastřešení atria .........................  49,0 tis. Kč
• Rekonstrukce povrchů Kytlická ................................  660,0 tis. Kč

1.2. převod finančních prostředků ve výši 221,5 tis. Kč z hospodářské
činnosti do rozpočtu výdajů na havarijní opravy a údržbu budov základních a
mateřských škol

1.3. převod finančních prostředků ve výši 1.450,0 tis. Kč z rozpočtu
investiční akce ZŠ Novoborská - rekonstrukce šaten do rozpočtu investičních
akcí:



• ZŠ Novoborská atrium ............. 1.200,0 tis. Kč
• MŠ Pod Krocínkou areálové osvětlení a přístupová cesta ... 250,0 tis. Kč

1.4. převod finančních prostředků ve výši 550,0 tis. Kč z  rozpočtu investiční
akce  "Rekonstrukce střechy Sokolovská 971/972 do rozpočtu investiční
akce "Regenerace kulturně-sportovního centra Sokolovská 972"

2. rozpočtové opatření v hospodářské činnosti

navýšení rozpočtu výnosů o příjmy v pojistného plnění a současně navýšení
převodu do hlavní činnosti o 221,5 tis. Kč

 

 

 

 
 

2. ukládá
 1.    vedoucímu OE ÚMČ Praha 9

1.1. zajistit realizaci usnesení dle odstavce 1, bodu 1.

2. vedoucímu OSM ÚMČ P9

2.1. zajistit realizaci usnesení dle odstavce 2, bodu 2.
 

 realizovat usnesení dle odst. I. čl. 1
 Zodpovídá: Ing. Martin Bartůněk Termín: 30.11.2022
 realizovat usnesení dle odst I., čl.2
 Zodpovídá: Ing. Stanislav Goller Termín: 30.11.2022
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........................................
Mgr. Tomáš Portlík Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9

 


