
 

 

Městská část Praha 9
 

15. Rada městské části
ze dne 08.09.2020

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 433/20
 

Navýšení a úprava rozpočtu kapitoly Školství v hlavní a vedlejší/
zdaňované činnosti

 
Rada městské části

 
1. schvaluje
 • 1. rozpočtová opatření v hlavní činnosti

• 1.1. převod finančních prostředků:
•   z rezervy rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši 251,00 tis. Kč
•   z hospodářské/zdaňované činnosti ve výši 300,0 tis. Kč
•   snížením rozpočtu investičních akcí:

o ZŠ a MŠ Na Balabence - vysouvací sloup..... o 150,0 tis. Kč
o ZŠ a MŠ Na Balabence - požární rozhlas ....  o 160,0 tis. Kč
o ZŠ Novoborská - atrium ................................ o 200,0 tis. Kč
o ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce EPS ......... o 151,0 tis. Kč
o ZŠ Novoborská - nové kabinety ....................... o 89,0 tis. Kč

•  na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů - investiční akce:
o ZŠ Novoborská - výstavba tělocvičny ........... 200,0 tis. Kč
o ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce EPS ...... 451,0 tis. Kč
o ZŠ Novoborská - úprava školního hřiště ....... 89,0 tis. Kč
o Regulace otopných těles - ZŠ Špitálská  ..... 101,00 tis. Kč

• na navýšení běžných výdajů na velké opravy:
o ZŠ a MŠ Na Balabence

-  havarijní oprava kanalizace ........... 310,0 tis. Kč
- havarijní oprava UT .......................  150,0 tis. Kč

• 1.2. Úpravu rozpočtu na velké opravy v budovách mateřských škol dle přílohy č. 1
• 2. rozpočtové opatření v hospodářské/zdaňované činnosti
• zapojení finančních prostředků ve výši 145,00 tis. Kč z rezervy financování do

rozpočtu na údržbu a opravy budov škol - na havarijní opravu v ZŠ Litvínovská 600



• snížení rozpočtu ZŠ Litvínovská 600 - opravy na základě PBŘ a navýšení převodů
do hlavní činnosti o 300,0 tis. Kč

• převod finančních prostředů ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu ZŠ Novoborská -
oprava protipožárních dveří - I. etapa do rozpočtu ZŠ Novoborská - oprava
na základě PBŘ

 
2. ukládá
 1.    vedoucí OE ÚMČ Praha 9

1.1. zajistit realizaci usnesení dle odstavce 1.čl. 1

2. vedoucímu OSM ÚMČ Praha 9 z pověření

2.1. zajistit realizaci usnesení dle odstavce 1 čl. 2
 

 realizovat usnesení dle čl. 1.1
 Zodpovídá: Ing. Hana Bláhová Termín: 30.09.2020
 realiovat usnesení dle čl. 2.1.
 Zodpovídá: Ing. Stanislav Goller Termín: 30.09.2020
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........................................
Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9
 


