
 

 

Městská část Praha 9
 

3. Zastupitelstvo městské části
ze dne 05.03.2019

 
USNESENÍ

č. Us ZMČ 2/19
 

Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2020 - 2024

 
Zastupitelstvo městské části

 
1. schvaluje
 1. návrh rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2019

s objemem příjmů.............................................439.963,5 tis. Kč

s objemem výdajů.............................................513.468,0 tis. Kč
___________________________________________________________

tj. rozdíl příjmů a výdajů................................-  73.504,5 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování ze zdrojů prostředků uspořených v minulých
letech

_____________________________________________________________

Rozpis příjmů:

- finanční vztah - transfer ze státního rozpočtu............37.462,0 tis. Kč

- finanční vztah - transfer z rozpočtu hl.m.Prahy.......187.315,0 tis. Kč

- převody z hospodářské činnosti...............................147.100,0 tis. Kč

- vlastní příjmy...............................................................68.086,5 tis. Kč
________________________________________________________



celkem.........................................................................439.963,5 tis. Kč

Rozpis výdajů:

- běžné výdaje......................................................313.498,0 tis. Kč

- kapitálové výdaje ...............................................199.970,0 tis. Kč
________________________________________________________

celkem..................................................................513.468,0 tis. Kč

2. návrh bilance rozpočtu na rok 2019 (tab. č. 1)

3. návrh rozpočtu dotací a vlastních příjmů na rok 2019 (tab. č. 2)

4. návrh dle rozpisu rozpočtu výdajů na rok 2019 včetně dotačních vztahů ke zřízeným
organizacím (tab. č. 3)

5. návrh rozpočtu investičních akcí na rok 2019 (tab. č. 4)

6. návrh rozpočtu na poskytnutí neinvestičních účelových prostředků mateřským
školám na rok 2019 (tab. č. 5)

7. návrh rozpočtu na poskytnutí neinvestičních účelových prostředků základním školám
na rok 2019 (tab. č. 6)

8. návrh plánu velkých oprav budov mateřských škol na rok 2019 (tab. č. 7)

9.návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2019 (tab. č. 8)

10. návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024 (tab. č. 9)

 
 

2. zplnomocňuje
 Radu Městské části Praha 9 k provádění rozpočtových opatření do maximální částky

10.000,0 tis. Kč pro jednotlivý případ
 

3. ukládá
 1.    Radě MČ Praha 9

1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení dle bodů 1. a 2.
 

 realizovat usnesení
 Zodpovídá: RMČ Praha 9 Termín: 19.03.2019
4. ruší
 Rozpočtové provizorium hospodaření Městské části Praha 9 roku 2019 dnem

5.3.2019
 

 
 
 

 
 
 



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

starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9
 


