Informace o rozpočtových opatřeních

Měsíc Doklad
Částka
Popis
Rozpočtová opatření vyplývající z rozhodnutí orgánů hl.m. Prahy
2
3001
+297 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu HMP na podporu aktivit v
oblasti Místní Agenda 21 - oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální
úrovni
2
3003
+3 200 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na podporu
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl.m. Prahy pro rok 2018.
Dotace je určena pro ÚSS Prahy 4
2
2001
+4 642 100,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MF ČR na úhradu výdajů vzniklých
městské části v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2018. Dotace navyšuje
rozpočet OHOS (2 142,2 tis. Kč) a rozpočet OKAT (2 499,9 tis. Kč). Dotace je
předmětem finančního vy pořádání za rok 2018
3
3008
+15 000 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje investiční dotace z rozpočtu HMP na
rekonstrukci obj. Horáčkova 1096/3 - oblast chráněné bydlení. Dotace je poskytnuta
z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl.m. Prahy (fond HMP). Dotace je
předmětem finančního vypořádání
3
3011
+35 900,00 RO, kterým se do rozpočtu (odbor kultury, sportu a grantové politiky) zapojuje
dotace z rozpočtu HMP určena na zachování a obnovu kulturních památek (údržbu
plastik). Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci, která bude předmětem finančního
vypořádání.
3
3012
+7 342 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na podporu poskytování sociálních
služeb na území hl.m. Prahy, dotace je poskytnuta ze MPSV pro ÚSS P4. je
předmětem finančního vypořádání.
3
2009
+4 560 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské
péče. Dotace je určena pro odbor sociální a poskytuje se na pokrytí nákladů na
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož
i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.
3
2010
+590 800,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z Ministerstva školství na Šablony pro
ZŠ a MŠ - pro MŠ Bota (322 tis. Kč) a ZŠ Křesomyslova (268,8 tis. Kč)
3
2011
+449 600,00 RO, kterým se do rozpočtu Ministerstva školství zapojuje dotace na projekt Šablony
- MŠ 4-pastelky
3
2013
+478 600,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z Ministerstva školství na projekt
Šablony pro ZŠ a MŠ - ZŠ Jeremenkova
3
2017
+469 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MPSV na projekt z Operačního
programu zaměstnanost - EU - Posilování pozice žen na trhu práce. Dotace je
určena pro ZZ MČ P4, které tento program realizuje.
3
7001
+14 565 100,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z OPP Pól růstu na DS Koťátko pro ZZ
MČ Praha 4 (565,1 tis. Kč a na rekonstrukci obj. Horáčkova - Azylový dům (14 000
tis. Kč)
4
2035
112 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z Úřadu práce na výkon pěstounské péče
UZ 13010. O výši dotace se navyšuje rozpočtu OSOC.
4
3020
29 500 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rezervy pro městské části v rozpočtu
HMP na investiční akci ZŠ Bítovská - výstavba tělocvičny (20 000 tis. Kč) a akci
Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo nám. a ul. Plamínkové (9 500 tis.
Kč). Dotace předmětem FV a je možné požádat o její ponechání na rok 2019.
4
2020
809 300,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT v rámci výzvy Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ. Dotace je
určena pro MŠ Matěchova (177,9 tis. Kč) a ZŠ a MŠ Sdružení (631,40 tis. Kč).
4
2024
578 800,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT v rámci výzvy Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Dotace je
určena pro MŠ V Zápolí (222,2 tis. Kč) a MŠ Nedvědovo náměstí (356,6 tis. Kč)
4
2026
578 900,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT na projekt Zjednodušené
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ, dotace je určena pro ZŠ Kavčí hory (404,1 tis.
Kč) a MŠ Alšovy sady (174,8 tis. Kč)
4
2032
1 042 500,00 RO, které do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ dotace je určena pro MŠ Mezivrší (153,8 tis. Kč) a ZŠ Filosofská (888,7 tis. Kč).
4
2019
160 800,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT pro ZŠ Táborská na
Preventivní aktivity školy prevence prožitkem. Dotace je určena na osobní náklady
(127 tis. Kč) a ostatní neinv. náklady (33,8 tis. Kč). Dotace podléhá finančnímu
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vypořádání za rok 2018
54 902 100,00 RO, kterým se realizuje usnesení ZHMP číslo 35/16, kterým byly ponechány
nevyčerpané investiční dotace z roku 2016 a 2017 v celkové výši 54 327,1 tis. Kč a
neinvestiční dotace v celkové výši 575 tis. Kč.
5 991 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu
z VHP a jiných technických HZ za období 1.10. - 31.12.2017. Polovina dotace je
určena na sport (Odpa 3419 a 3429) a druhá polovina na výdaje do oblasti kultury,
školství, zdravotnictví a sociální oblasti – prostředky budou použity pro ZZ MČ
Praha 4, prostředky podléhají finančnímu vypořádání informativně.
+1 594 500,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojují prostředky z MŠMT na projekt Šablony pro MŠ
a ZŠ I. Prostředky jsou určené pro ZŠ Jižní (749,8 tis. Kč), ZŠ Na Líše (437 tis. Kč)
a ZŠ Na Chodovci (407,7 tis. Kč).
+1 671 200,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu MV ČR na projekt Žijeme na
čtyřce společně 2018. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018, navyšuje
rozpočet Odboru kanceláře starosty, který projekt realizuje.
+6 671 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MPSV (1. splátka) na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí pro rok 2018.
Použití této dotace se řídí Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu na výkon agendy, podléhá fin.vyp. za rok 2018.
+178 500,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojují prostředky z MŠMT na projekt Šablony pro MŠ
a ZŠ, dotace je určena pro MŠ Jitřní.
+1 787 400,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT na projekt Šablony pro MŠ a
ZŠ. Dotace je určena pro ZŠ Bítovská (528,8 tis. Kč), MŠ Fillova (169,2 tis. Kč),
ZŠ Jílovská ( 708 tis. Kč), MŠ Voráčovská (153,8 tis. Kč) a MŠ Němčická (227,6
tis. Kč).
+950 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT na projekt MAP, který
realizuje Odbor školství.
+3 700 300,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje investiční dotace z MŽP v rámci OPP ŽP na
akce realizace systému nuceného větrání a Snížení energetické náročnosti
+1 909 700,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojují prostředky z rozpočtu HMP určené na dokrytí
integrace žáků na období od 1.1.2018 - 31.8.2018 (mzdové náklady asistentů
pedagoga). Pro MŠ je vyčleněno 50,6 tis. Kč , pro ZŠ 1 859,1 tis. Kč. Dotace
podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018
+28 100,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu HMP pro ZŠ Jižní IV., která
je určena na pokračování projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako
cizího jazyka. Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018
+27 425 500,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu HMP na posílení mzdových
prostředků pro ZŠ a MŠ jejichž je MČ P4 zřizovatelem (pro ZŠ se jedná o 15 512,1
tis. Kč a pro MŠ o 11 913,4 tis. Kč). Prostředky podléhají finančnímu vypořádání
za rok
+200 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu HMP na ZOZ. O tyto
prostředky se navyšuje rozpočet OHOS.
+16 996 200,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje investiční dotace z rozpočtu HMP - příspěvek
hlavního města Prahy na financování projektů realizovaných v rámci OŽP.
Investiční akce byly realizované v roce 2017. Dotace podléhá finančnímu
vypořádání za rok 2018
+340 500,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (Grantový
program), která je určena pro oblast primární prevence ve školách a školských
zařízeních pro rok 2018.
+95 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z Grantového programu HMP na
aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni. Dotace je předmětem
finančního vypořádání za rok 2018, o prostředky se navyšuje rozpočet OŠK, který
protidrogovou prevenci
+70 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu HMP v rámci grantového
řízení na program č. 1 Aktivity na podporu integraci cizinců v hl.m. Praze, kulturní,
společenská a osvětová činnost. O prostředky se navyšuje rozpočtu Odboru
kanceláře starosty, je předmětem finančního vypořádání za rok 2018.
+675 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z OPP Pól růstu pro MŠ na Zvoničce.
Dotace je na projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí, je spolufinancována z
EU a rozpočtu HMP.
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+735 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na projekt OPP Pól růstu pro MŠ na
Chodovci - Enviromentální zahrada MŠ Na Chodovci. Akce je spolufinancována z
EU a rozpočtu HMP
RO, kterým se do rozpočtu zapojují finanční prostředky, které představují 100%
podíl městské části na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmů
právnických osob. Prostředky budou použity na úhradu nájemného dle usnesení
28 633 000,00 ZMČ P4, jsou vedeny
RO, kterým se realizuje schválené finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok
278 600,00 2017.
84 500,00 RO kterým se realizuje finanční vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2017
RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu MŽP v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci Snížení energetické náročnosti objektu MŠ K
1 025 700,00 Podjezdu. Výdaje byly uskutečněné v roce 2017
RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŽP v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci Snížení energetické náročnosti obj. ZŠ a MŠ Sdružení, obj.
596 200,00 Družstevní ochoz. Výdaje byly uskutečněné v roce 2017.
563 100,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT na projekt Šablony pro MŠ a
ZŠ, dotace je určena pro ZŠ U Krčského lesa.
38 538 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na projekty v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu. Dotace je poskytnuta ze EU a rozpočtu HMP a je určena
pro MČ P4, ZŠ a MŠ a ZZ MČ P4. Jedná se o investiční (UZ 17985 a 105) i
neinvestiční dotaci (UZ 17050 a 104)
294 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na podporu projektů v procesech
plánování soc. služeb v městské části (50 tis. Kč), na podporu projektů v oblasti
řešení bezdomovectví (149 tis. Kč), podporu projektů směřujících k vytvoření mapy
přístupnosti a bezbariérovosti (95 tis. Kč). Dotace byla poskytnuta z rozpočtu HMP
a je určena pro Odbor sociální.
+502 400,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojují prostředky z MŠMT na projekt Šablony pro ZŠ
a MŠ, prostředky jsou pro MŠ a ZŠ Mendíků
+134 300,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT na projekt MAP, kde je
realizátorem Odbor školství.
+2 295 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na podporu
registrovaných sociálních služeb poskytovaných zejména občanům hl.m. Prahy .
Jedná se o dotaci pro ÚSS P4. Dotace podléhá FV za rok 2018
+11 535 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu MPSV na rok 2018, dotace je
určena na podporu poskytování sociálních služeb na území hl.m. Prahy . Dotace je
předmětem FV dle veřejnoprávní smlouvy, je určena pro ÚSS P4.
+24 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z Úřadu práce ČR, která je určena pro
OSOC na výkon pěstounské péče.
+6 984 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MPSV pro OSOC na výdaje spojené s
výkonem sociálně právní ochrany dětí. Výdaje se řídí metodikou MPSV, dotace je
předmětem finančního vypořádání.
+36 600,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje refundace prostředků z MMR na výdaje
vynaložené na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb.
Prostředky nepodléhají FV.
+299 900,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MPSV na financování projektu z OPP
Zaměstnanost - EU posilování pozice žen na trhu práce, dotace je určena pro ZZ
MČ P4. Vyúčtování se řídí podmínkami projektu
+303 900,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT na projekt Šablony pro ZŠ a
MŠ I. Dotace je určena pro MŠ Krčská
+422 600,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT na projekt Šablony pro ZŠ a
MŠ I. Dotace je určena pro ZŠ Poláčkova.
+3 326 900,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na posílení
mzdových prostředků zaměstnancům školy a zvýšení limitu na platy.
+5 056 200,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na projekty OPP - pól růstu. Dotace je
určena pro základní a mateřské školy a jedná se o neinvestiční projekty zaměřené na
multikulturní vzdělávání. Zároveň se tímto RO opravuje charakter části dotace na
projekt modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře ZŠ na Chodovci.
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+10 406 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z HMP, jedná se o prostředky z
obdrženého odvodu z VHP a jiných TZ. 50% je určeno na podporu činnosti pro
sportovní kluby mládeže a sport obecně a 50% je určeno na kulturu, školství,
zdravotnictví a sociální oblast.
+800 600,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT na projekt Šablony pro ZŠ a
MŠ. Dotace je určena pro MŠ Jílovská (227,6 tis. Kč) a MŠ Kavčí Hory (573 tis.
Kč).
+190 100,00 RO kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu MPSV na realizaci projektu
Školní obědy dostupné pro každé dítě III. financovaného v rámci Operačního
programu potravinové a materiální pomoci. Dotace je určena pro ZŠ Jílovská (50,7
tis. Kč) a ZŠ Táborská (139,4 tis. Kč)
+1 469 500,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MPSV na Operační program
zaměstnanost na akci EU - Centrum neformální péče v Praze 4. Dotace je určena
pro ÚSS P4.
+7 452 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MF ČR na volby do 1/3 Senátu ČR a
zastupitelstva HMP a MČ P4.
+-260 500,00 RO, kterým se vrací nespotřebovaná dotace na projekt Šablony - ZŠ Filosofská
+-109 000,00 RO, kterým se vrací část nespotřebované dotace na projekt MAP realizovaný
odborem školství v návaznosti na celkové vyúčtování projektu.
+4 318 100,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MPSV na výkon sociální práce - UZ
13015, tuto činnost zajišťuje odbor sociální, o dotaci je navýšen rozpočet OHOS a
PAM, kde jsou výdaje této činnosti evidovány.
+5 700 000,00 RO realizované v návaznosti na usnesení ZHMP č. 2/5, kterým byla schválena
změna účelu investiční účelové akce poskytnuté v roce 2016 na Splaškovou
kanalizaci v ul. Nad Koupadly na akci revitalizace koupaliště Lhotka II. etapa.
Jedná se o částku ve výši 5 700 tis. Kč
+4 500 000,00 RO realizované v návaznosti na usnesení ZHMP č. 2/50, kterým byla schválena
změna účelu investiční účelové dotace z akce Rekonstrukce hřiště při ZŠ
Jeremenkova na akci rekonstrukce sportovního hřiště při ZŠ Ohradní a to ve výši 4
500 tis. Kč.
+88 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské
péče, kterou vykonává Odbor sociální.
+115 300,00 RO, které se realizuje v návaznosti na vratku nespotřebované dotace, která byla
vrácena v souvislosti s finančním vypořádáním projektu Školní obědy dostupné pro
každé dítě. Dotace byla určena pro ZŠ Jílovská a ZŠ Táborská. Zdrojem odvodu
jsou nevyčerpané prostředky zaslané ze škol.
+269 400,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MPSV na projekt Šablony pro MŠ a
ZŠ I., dotace je určena pro ZŠ Kavčí Hory.
+557 400,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŠMT na projekt Podpora škol Šablony pro MŠ a ZŠ II.. Dotace je určena pro MŠ K Podjezdu
+1 670 800,00 RO, kterým se realizují vratky finančních prostředků, které vyplynuly ze
závěrečného vyúčtování projektů OPPPR - Dětské skupiny ZZ MČ Praha 4.
Finanční prostředky, které vrací ZZ MČ Praha 4, jsou zapojeny do příjmů jako
zdroj vratky.
+1 103 400,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŽP získanou v rámci Operačního
programu životní prostředí na akci č. 10977 EU - oddělený sběr odpadu - dětská
hřiště MČ P4. Dotace ve výši 80,2 tis. Kč je určena na neinvestiční výdaje a část ve
výši 1 023,2 tis. Kč na výdaj investiční.
+539 300,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MŽP v rámci Operačního programu
Životní prostředí na retenční nádrž v ZŠ Jižní, která byla realizovaná v roce 2017.

Vlastní rozpočtová opatření
2
19
+-74 000,00 RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva OŠK určena pro ZŠ a MŠ na: pokrytí
nákladů spojených s oslavou 50. výročí založení ZŠ Plamínkové (30 tis. Kč) , MŠ
Jílovská (20 tis. Kč) a na úhradu poplatku za zpřístupnění měřidla na monitoring
2
20
+-237 000,00 RO, kterým se uvolňují prostředky primární prevence rozpočtu OŠK na základní
školy v celkové výši 147 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na dofinancování programů
primární prevence. Dále se poskytuje částečná úhrada nákladů projektu Růstová
skupina - skupina osobnostního rozvoje pro děti, dotace je určena pro ZŠ Horáčkova
(90 tis. Kč)
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+200 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dar ve výši 100 tis. Kč od společnosti
PASSERINVEST GROUP a.s. a 100 tis. Kč od společnosti Česká spořitelna a.s. na
akci Party 4 sport.
+-30 000,00 RO, kterým se uvolňují finanční prostředky na dar pro Pražský spolek ochránců
zvířat, který byl schválený Radou dne 12.12.2017. Smlouva byla podepsaná v roce
2018. Prostředky se uvolňují z rozpočtu OŽPAD
+-1 500 000,00 RO, kterým se uvolňuje investiční rezerva Rady na rekonstrukci prostor v obj.
Jílovská pro nově vzniklou agendu Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ
Praha 4 - parkovací zóny.
+-3 600 000,00 RO, kterým se uvolňuje investiční rezerva Rady na dokrytí akce Rekonstrukce
školní kuchyně ZŠ na Planině
+-296 000,00 RO, kterým se uvolňuje rezerva OŠK pro ZŠ a MŠ za účelem dokrytí finančních
nákladů na hudební projekt ZŠ Křesomyslova Kapela ve škole.
+-500 000,00 RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva Rady za účelem dokrytí provozních
výdajů akce Přátelská zahrada Jeremenkova
+-1 500 000,00 RO, kterým se uvolňuj prostředky z akce energetické úspory ZŠ a MŠ na projekty a
přípravu pro projekty "MAP" (1 500 tis. Kč)
+1 467 600,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojují příjmy z přijatého pojistného plnění (1 167,3 tis.
Kč rozpočet OŽPAD), vratky grantů (79 tis. Kč rozpočet OFS granty), bonus od
České pojišťovny (221,3 tis. Kč rozpočet OFS neinvestiční rezerva Rady)
+-85 000,00 RO, kterým se upravuje OdPa rozpočtu OSOC v souvislosti s vyplacenými dary (85
+ 10 000,00 tis. Kč) a zapojuje se výtěžek ze vstupného akce Party 4 sport za účelem vyplacení
daru dle usnesení Rady č. 5R-201/2018
+-113 500,00 RO, kterým se investiční prostředky určené na rekonstrukci kuchyně ZŠ na Planině
přesouvají do provozního rozpočtu v souvislosti s nákupem movitého majetku.
+-5 206 800,00 RO, kterým se: přesouvají uvolněné investiční prostředky získané na rekonstrukci
obj. Horáčkova (výdaje roku 2017) na provozní výdaje v souvislosti se zajištěním
zkušebního provozu koupaliště Lhotka (3 000 tis. Kč), navyšuje se investiční
rezerva Rady (626,9 tis. Kč), uvolňuje se neinvestiční rezervy Rady na dokrytí
investičních výdajů akce zhotovení výtahu v obj,. Pelhřimovská (1 220 tis. Kč) a
uvolňuje se investiční rezerva Rady na dokrytí nákupu elektromobilu /359,9 tis. Kč)
+-95 300,00 RO, kterým se uvolňují z neinvestiční rezervy Rady prostředky na navýšení odměny
za kompletace hlasovacích lístků na volby Prezidenta ČR
+-5 000,00 RO v návaznosti na rozhodnutí Rady ze dne 28.3.2018 ve věci poskytnutí daru.
Výše poskytnutého daru se zvýšila o 5 tis. Kč.
+- 8 987 800,00 RO, kterým se uvolňuje investiční rezerva Rady určena na IT do rozpočtu OHOS na
výdaje IT
6 583 000,00 RO, kterým se na základě rozhodnutí ZMČ Praha 4 číslo 28Z-5/2018 uvolňují
prostředky na granty do oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních věcí na příslušné
OdPa.
521 900,00 RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva rady určena na volby za účelem
navýšení odměny za členství v OVK.
14 000,00 RO, kterým se uvolňují prostředky rozpočtu odboru kultury Odpa 3319 za účelem
navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ na projekt Žijí mezi námi.
2 000,00 RO, kterým se uvolňují prostředky z Odpa 2219 na OdPa 3639 - rozpočet OOM za
účelem dokrytí výdajů na úhradu pokuty vyměřené Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
2 995 500,00 RO realizované v návaznosti na RO číslo 3019, kterým městská část obdržela odvod
z VHP a jiných TZ, kterým se uvolňují vlastní zdroje pro ZZ MČ Praha 4 a
přeřazují se do neinvestiční rezervy Rady.
-35 880 400,00 RO související s finančním vypořádáním s rozpočtem HMP - ponechání
investičních dotací, kterým dochází k záměně zdrojů u investičních akcí, které byly
již zařazeny do rozpočtu v rámci schvalování rozpočtu. Tímto RO dochází k záměně
zdrojů – snížení vlastních zdrojů ve prospěch zdrojů HMP (změna účelových
znaků). Nedochází ke změně objemu zdrojů.
2 276 400,00 RO, kterým se uvolňují neinvestiční prostředky IT do investic IT
530 000,00 RO, kterým se uvolňují prostředky na granty podle rozhodnutí ZMČ P4 - přesun z
neinvestic do investic
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-+4 002 600,00 RO, kterým se snižuje provozní příspěvek základních a mateřských škol u kterých
došlo ke změně dodavatele tepla. Ke snížení dochází na základě odborného
propočtu. O získané prostředky se navyšuje rezerva odboru školství s určením na
opravy případně investice většího charakteru TZ v ZŠ a MŠ u kterých dochází ke
změně dodavatele tepla. U MŠ Voráčovská a MŠ V Zápolí dochází k dorovnání
příspěvku na odhadované náklady na teplo.
5 300,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojují příjmy získané od rodičů na tábor - OSOC
+-525 000,00 RO, kterým se uvolňuje rezerva pro školy v rozpočtu OŠK v celkové výši 425 tis.
Kč za účelem navýšení provozního příspěvku ZŠ Horáčkova, Ohradní , Plamínkové
a ZŠ Poláčkova a poskytnutí investičního příspěvku pro ZŠ Poláčkova. Dále se
uvolňuje rozpočet určený na protidrogovou prevenci v celkové výši 100 tis. Kč za
účelem poskytnutí příspěvku na adaptační pobyty žáků.
+-830 000,00 RO, kterým se z rozpočtu OFS určeného na granty odděluje část dotace přidělena v
rámci grantového řízení za oblast prevence a rodinné politiky
+-200 000,00 RO, kterým se uvolňují prostředky určené na protidrogovou prevenci pro základní
školy na dofinancování projektů Grantového programu hl.m. Prahy pro rok 2018
+3 500,00 RO, kterým se do rozpočtu zapojují příjmy od společnosti ASEKOL za zajištění
+-20 000,00 zpětného odběru elektrozařízení do rozpočtu OŽPAD a dále se uvolňuje z rozpočtu
OŽPAD 20 tis. Kč za účelem úhrady daru.
+-6 600 000,00 RO, kterým se do rozpočtu zařazuje nová investiční akce s názvem Napojení obj.
kina Sigma na dálkové vytápění, zdrojem akce jsou uvolněné prostředky v
návaznosti na poskytnutou dotaci na akce realizované v roce 2017 (1 mil. Kč). Z
těchto prostředků se dále uvolňují zdroje na rekonstrukci obj. Bojanovická 2848/1
do doby přijetí dotace z rozpočtu HMP (2,3 mil. Kč). Dále se uvolňují zdroje z MŠ
Horáčkova (2,8 mil. Kč) a z Energetických úspor ZŠ a MŠ na dokončení
komunikace k dopravnímu hřišti v ZŠ Plamínkové (1,5 mil. Kč) a rekonstrukce
rozšíření jídelny ZŠ Nedvědovo nám. (1,8 mil. Kč).
+-410 100,00 RO, kterým se uvolňují prostředky z neinvestiční rezervy Rady za účelem dokrytí
výdajů na Integraci systému GINIS DDP registr klientů zón placených stání. Výdaje
spojené se zajištěním zón placeného stání budou vedeny pod ORG 2219.
+- 508 000,00 RO, kterým se uvolňují prostředky z akce Táborská – služebna MP na rekonstrukci
obj. Bojanovická 2848/1
RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva OŠK určena pro školy za účelem
navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Nedvědovo náměstí na drobné gastrovybavení
+-330 000,00 (290 tis. Kč) a MŠ Svojšovická na odstranění závad (40 tis. Kč)
RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva Rady za účelem navýšení rozpočtu
+-4 000 000,00 Odboru životního prostředí a dopravy na úklid a péči o zeleň.
RO, kterým se uvolňují prostředky na granty za účelem zaslání grantů v oblasti
životního prostředí (350 tis. Kč) a dochází k přesunu prostředků Odpa 2219 ve
+-380 000,00 prospěch Odpa 2299 (30 tis. Kč)
RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva OŠK pro ZŠ Nedvědovo nám na
dokrytí výdajů na náhradní stravování pro žákoy školy a vybavení výdejny
nábytkem (196 tis. Kč), MŠ Bota na částečné pokrytí nákaldů na výměnu vstupních
+-276 000,00 bezpečnostních dveří (60
RO, kterým se uvolňují zdroje z ukončených akcí na dofinancování akce koupaliště
Lhotka (5 542 tis. Kč) a doplnění chladící jednotky v ZŠ Filozofská (650 tis. kč) ,
dále se uvolňuje neinvestiční rezerva Rady pro ZŠ Na Planině na zvýšené náklady v
+-6 592 000,00 v energiích.
RO, kterým se uvolňují prostředky na opravy TZ pro mateřské a základní školy: MŠ
Bota (264,2 tis. Kč), MŠ V Zápolí (970,4 tis. Kč), MŠ K Podjezdu (183,2 tis. Kč)
ZŠ Křesomyslova (141,1 tis. Kč), ZŠ Školní (158,7 tis. Kč) a MŠ a ZŠ Sdružení
+-2 014 200,00 (296,6 tis.
RO, kterým se upravuje položka grantů odboru kultury, sportu a grantové politiky (z
neinvestic na investice) a dále se uvolňuje rezerva OŠK a služeb na výdaje projektu
+-815 000,00 MAP
+-2 672 200,00 RO, kterým se uvolňuje rezerva OŠK za účelem navýšení příspěvku na provoz na
havarijní stav TZ v celkové výši 2 587,2 tis. Kč, ZŠ Nedvědovo nám na dovybavení
jídelny (35 tis. Kč) a pro ZŠ U Krčského lesa na projekt Lepší místo (50 tis. Kč)
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+-7 485 300,00 RO, kterým se upravují ukazatele rozpočtu OSIO: přesun prostředků z herních
prvků v zeleni na Úpravu DH a oplocení Němčická - investiční část akce (427 tis.
Kč), přesun prostředků z Chodníkového programu – investice do provozních
výdajů na opravy chodníků (7 000 tis. Kč) a přesun prostředků do provozních
výdajů (58,3 tis. Kč) na úhradu PD na vybavení nábytkem akce Rekonstrukce
historické budovy ZŠ Školní
+-820 000,00 RO, kterým se: uvolňují prostředky z grantů na granty v oblasti integrace cizinců a
národnostních menšin (160 tis. Kč); uvolňují prostředky v rámci rozpočtu OSOC na
pohřebné (260 tis. Kč), prostředky v rámci rozpočtu OŽPAD na výdaje na DH (400
tis. Kč)
+-720 000,00 RO, kterým se upravují závazné ukazatele rozpočtu OKAS v rámci rozpočtu tohoto
odboru
+-103 800,00 RO, kterým se uvolňují prostředky z rozpočtu OŽPAD pro ZŠ Jeremenkova za
umístění v rámci soutěže Lepší místo (50 tis. Kč) a dále se přesouvají prostředky
akce hřiště Tajovského související s nákupem drobného vybavení do provozních
výdajů do OŽPAD za účelem zařazení a evidence majetku (53,8 tis. Kč)
+-1 730 000,00 RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva Rady určena na volby na mzdové
výdaje pro členy volebních komisí.
+-209 400,00 RO, kterým se přesouvají investiční prostředky akce rekonstrukce ZŠ Školní do
provozního rozpočtu v návaznosti na nákup tabulí eko TAB v rámci investiční
akce.
+-50 000,00 RO, kterým se upravuje OdPa v rámci rozpočtu OŽPAD v návaznosti na schválení
darů .
+-258 900,00 RO, kterým se uvolňují prostředky z rozpočtu OHOS na nákup varhan - přesun do
investic.
+-239 000,00 RO realizované na žádost OŽPAD, kterým uvolňuje prostředky z rozpočtu určené
na komunální odpad pro Odbor kancelář starosty na nákup služeb ekologického
charakteru.
+-1 730 000,00 RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva Rady určena na volby na mzdové
výdaje pro členy volebních komisí.
+-280 000,00 RO, kterým se uvolňují volné prostředky získané na projekt v rámci refundace
výdajů realizovaných v roce 2017 na dokrytí výdajů akce ZŠ Rozšíření jídelny
Nedvědovo nám .
+-2 291 300,00 RO, kterým se uvolňuje investiční rezerva Rady určena na IT za účelem dokrytí
kupní smlouvy, která byla schválena RMČ P4
+-266 400,00 RO, kterým se poskytuje investiční příspěvek pro MŠ Na Chodovci a ZŠ a MŠ
Ohradní na základě usnesení Rady. Zdrojem je investiční rezerva OSIO na projekty
MAP.
+-8 802 200,00 RO, kterým se uvolňuje investiční a neinvestiční rezerva Rady za účelem poskytnutí
návratné finanční výpomoci dle usnesení ZMČ P4 ze dne 12.9.2018, č. 30Z-2/2018.
+-79 600,00 RO, kterým se uvolňuje rezerva OŠK za účelem poskytnutí mimořádného příspěvku
pro ZŠ Jitřní (9,6 tis. Kč), MŠ Na Zvoničce (20 tis. Kč) a MŠ Jílovská (20 tis. Kč)
+-1 855 000,00 RO kterým se mění ukazatele (OdPa) v rámci rozpočtu OŽPAD
+-1 753 300,00 RO, kterým v rámci rozpočtu investiční akce mění charakter výdajů - ZŠ Školní
dodávka interiérového vybavení (1 743,8 tis. Kč) a výdaje na PD (9,5 tis. Kč)
+-5 203 000,00 RO realizované v návaznosti na RO číslo 3121, uvolněné vlastní zdroje se
přesouvají do neinvestiční rezervy Rady.
+-369 000,00 RO, kterým se uvolňují volné finanční zdroje z investic na dokrytí nájemného pro
ZŠ Školní - nově zrekonstruovaný objekt historické budovy dle rozhodnutí Rady
číslo 16R-605/2018
+-7 041 000,00 RO, kterým se upravuje rozpočet v rámci investičních akcí - přesun finančních
prostředků z A-parku a rekultivací cest v zeleni na retenční nádrže (1 750 tis. Kč),
přesun prostředků z hřiště Na Topolce a DH Kapitol na DH Tajovského Krč (600
tis. Kč), oprava OdPa akce rekonstrukce Bojanovické, přesun prostředků z akce
Táborská MP na rekonstrukci prostor Bojanovické (492 tis. Kč) , přesun DH U
Družstva práce do provozních výdajů na nákup retenčních nádrží (1 mil. Kč) a
výkupy nemovitostí (391 tis. Kč)
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+-502 000,00 RO, kterým se uvolňují finanční prostředky z rezervy OŠK na dokrytí mimořádných
výdajů ZŠ a MŠ:: na odstranění havarijního stavu TZ v MŠ Zápolí a ZŠ Táborská
(160 tis. Kč), nákup drobného vybavení a navýšení finančních prostředků na platy
pro ZŠ Nedvědovo nám. (212 tis. Kč), pořízení vjezdové závory v ZŠ Plamínkové
(100 tis. Kč) a pokrytí nákladů spojených s oslavou školy ZŠ Filosofská (30 tis. Kč).
+-108 000,00 RO kterým dochází ke změně OdPa s ohledem na charakter vyplácení - ocenění
hasičů, policistů formou dárkových poukázek.
+-233 700,00 RO kterým se uvolňují volné zdroje z rozpočtu OHOS na dočasné dokrytí výdajů
spojených s volbami do ÚSC
+-50 000,00 RO, kterým se mění charakter příspěvku zaslaného pro ZŠ U Krčského lesa projekt Lepší místo. Nejedná se o provozní výdaj, ale o investiční.
+-410 000,00 RO, kterým se uvolňují volné investiční prostředky na dokrytí akce Přátelská
zahrada Jeremenkova
+--6 168 200,00 RO, kterým se výdaje zařazené v investicích přesouvají do neinvestic dle požadavku
OSIO - nejedná se o výdaje investičního charakteru.
+-1 293 200,00 RO, kterým se vyčleňuje z příspěvku na provoz ZŠ Filosofská příspěvek na provoz
pro ZŠ Jitřní, která vznikla delimitací ze ZŠ Filosofská.
+-225 000,00 RO, kterým se dokrývá dodávka a montáž skleněných markýz nad vstupy v objektu
jesle Rabasova 1068/12 (přesun z akce oprava jeslí ) a vypořádání nákladů
vynaložených nájemcem bytu č. 7 Svatoslavova 435/45 ve výši 25 tis. Kč.
+-35 000,00 RO, kterým se uvolňují prostředky rozpočtu OŽPAD do rozpočtu odboru kanceláře
starosty na akce ekologického charakteru
+-1 095 100,00 RO v návaznosti na schválení kupní smlouvy na HW - přesun v rámci rozpočtu
OHOS /IT z neinvestičních prostředků do investic.
+-1 383 000,00 RO, kterým se uvolňuje úspora investičních prostředků na dočasné dokrytí akce
rekonstrukce hřiště při ZŠ Ohradní a dokrytí výdajů na A-park.
+-680 000,00 RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva OŠK pro ZŠ Kavčí Hory (30 tis. Kč),
ZŠ Ohradní (300 tis. Kč na konvektomat), MŠ Svojšovická (280 tis. Kč na sporáky
a kotel), MŠ Spořilovská (70 tis. Kč na nábytek)
+-5 358 300,00 RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva Rady za účelem úhrady výdajů
vynaložených dle usnesení Městského a Obvodního soudu - pan A. (park Jezerka).
Hradí se bezdůvodné obohacení za využívání parku jako veřejného prostranství a
úroky z prodlení
+-5 358 300,00 RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva Rady za účelem úhrady výdajů v
návaznosti na usnesení Městského a Obvodního soudu v souvislosti s využitím
parku Jezerka jako veřejného prostranství - p. D. Hradí se jistina a úroky z prodlení
+-2 588 000,00 RO, kterým se upravují zdroje v příspěvku na provoz pro ÚSS P4, vlastní zdroje se
nahrazují zdroji s UZ 98. Vlastní zdroje jsou použity zároveň jako zdroj pro úhradu
bezdůvodného obohacení za využití parku Jezerka jako veřejného prostranství pro p.
K.
+-2 770 300,00 RO kterým se uvolňují volné zdroje odborů na úhradu výdajů vynaložených v
souvislosti s bezdůvodným obohacením za využití parku Jezerka jako veřejného
prostranství - p. K.
+-512 000,00 RO, kterým se dokrývají výdaje v oblasti tělovýchovy (Odpa 3421) v rozpočtu
OŽPAD
+-100 000,00 RO, kterým se přesouvají prostředky v rámci rozpočtu OKS
+-27 800,00 RO, kterým si OŠK uvolňuje prostředky z oblasti školství do oblasti protidrogové
prevence za účelem dokrytí výdajů primární prevence pro školy, kterou realizuje
OŠK
+-2 309 000,00 RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva Rady určena na volby na dokrytí
výdajů na volby - zvýšené odměny pro členy komise, včetně sociálního pojištění.
+-242 700,00 RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva Rady za účelem doplacení úroků z
prodlení ve sporu Jezerka
+-4 246 000,00 RO, kterým se volné investiční prostředky (Splašková kanalizace nad Koupadly,
Jílovská 432/11) přesouvají na akci Rekonstrukce koupaliště Lhotka II. etapa. Jedná
se o vlastní zdroje MČ P4.
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+-664 500,00 RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva OŠK za účelem poskytnutí příspěvku
na:
- opravy tepelných zdrojů pro MŠ: K Podjezdu (18,2 tis. Kč), MŠ Trojlístek (157,3
tis. Kč) MŠ Bota (47,2 tis. Kč), MŠ V Zápolí (116,2 tis. Kč); ZŠ. Jižní (133,1 tis.
Kč), ZŠ Křesomyslova (46 tis. Kč), ZŠ Školní (6,5 tis. Kč)
-nákup konvektomatu pro ZŠ a MŠ Mendíků (100 tis. Kč)
- nákup průmyslové pračky pro ZŠ a MŠ Sdružení (40 tis. Kč)
+-162 000,00 RO, kterým se uvolňuje rezerva OŠK za účelem poskytnutí finančních odměn pro
vybrané ředitele ZŠ a MŠ za mimořádné pracovní nasazení v souvislosti s opravami
a rekonstrukcemi ZŠ a MŠ a provozem v letních prázdninách
+-2 801 600,00 RO, kterým se přesouvají investiční prostředky akce Rekonstrukce obj. Horáčkova Azylový dům a rekonstrukce obj. Horáčkova - chráněné bydlení do provozního
rozpočtu v návaznosti na movitý majetek nakoupený v rámci investiční akce do
tohoto objektu
+-3 733 000,00 RO - přesun v rámci Odpa v rozpočtu OŽPAD na žádost odboru
+-9 150 600,00 RO, kterým se do doby přijetí dotace z fondů EU dokrývá rozpočet vlastních zdrojů
investiční akce Rekonstrukce obj. Horáčkova – Azylová dům. Zdrojem jsou úspory
investičních akcí (6 199,6 tis. Kč) a investiční rezerva Rady (2 951 tis. Kč)
+-1 643 000,00 RO, kterým se uvolňuje rezerva OŠK na dokrytí potřeb ZŠ a MŠ, jedná se o
náklady nad rámec provozního příspěvku na provoz.
+-511 300,00 RO realizované na základě požadavku OKAS, jedná se o přesun v rámci rozpočtu
odboru
+-50 000,00 RO, kterým se uvolňuje rozpočet OSOC sociální oblasti na dokrytí výdajů na
sociální pohřby
+-343 800,00 RO, kterým se uvolňuje nevyčerpaná rezerva Rady na volby za účelem úhrady
nákladů řízení dle Rozsudku soudu ve věci odstranění stavby ubytovny v K.ú
Braník v roce 2002
+-892 000,00 RO, kterým se uvolňuje rezerva Rady určena na mzdy pro ZŠ a MŠ (803 tis. Kč) a
rezerva OŠK na mzdy za účelem pokrytí výdajů na odměny pro ředitele ZŠ a MŠ
dle usnesení Rady MČ P4 ze dne 28.11.2018.
+- 766 500,00 RO, kterým se uvolňují prostředky projektu Žijeme na čtyřce společně 2018 z
rozpočtu odboru kanceláře starosty na navýšení příspěvku pro školy, které se
zúčastňují tohoto projektu. jedná se o ZŠ Křesomyslovu, na Chodovci, Kavčí Hory,
Jižní, Táborská, Ohradní, Jílovská, Plamínkové, Jeremenkova a Na Líše a dále o MŠ
Přímětická, Matěchova, MŠ 4Pastelky, Krčská MŠ, Němčická, Jílovská a MŠ
K Podjezdu.
+- 2 660 000,00 RO realizované na základě požadavku OŽPAD – přesuny mezi OdPa v rámci
rozpočtu odboru
+-995 600,00 RO, kterým se do z provozního rozpočtu na IT odboru hospodářské správy
přesouvají prostředky na investice za účelem dokrytí nákupu záložního datového
centra
+-301 900,00 RO, kterým se uvolňují prostředky v rámci rozpočtu Odboru finanční správy za
účelem úhrady podílu daně z příjmů právnických osob za rok 2017 do ekonomické
činnosti.
+-124 500,00 RO, kterým se mění závazné ukazatele v rozpočtu OSOC (změna mezi odd.par.)
+23 300,00 UZ 13011 (nevyčerpané prostředky se převádí na krytí mzdových prostředků).
Zároveň se zapojují příjmy od rodičů na tábory dětí, které realizuje OSOC (23,3 tis.
Kč)
25 000,00 RO, kterým se snižuje rozpočet investic OOM a navyšuje provozní rozpočet OOM v
návaznosti na rozhodnutí rady o úhradě nákladů, které jsou podlimitním TZ.
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