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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA

č. 41/2017

  

Hlasování o usneseni

 

zí 11. 2017 1' 0173  

proti

0

zdržel se

 

Přítomno

 

*0  
Usneseni

 
 

 

Zodpovídá Splněno
 

Termín plnění Kontrolní termín
  Nové usnesení číslo       

 

 

  

Podpisy

I v ‘\'

Ing. Pavel Machacek \\“ - /

ííuoženo na Ú 30. 11. 2017 Založila

dne   

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:

bere na vědomí:

— usnesení RMČ č. 190/2017 ze dne 4. 9. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro

rok 2017 provedenou rozpočtovým opatřením č. 38/2017,

- usnesení RMČ č. 198/2017 ze dne 18. 9. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro

rok 2017 provedenou rozpočtovým opatřením č. 39/2017,

- usnesení RMČ č. 220/2017 ze dne 9. 10. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro

rok 2017 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 40/2017 až č. 43/2017,

- usnesení RMČ č. 236/2017 ze dne 30. 10. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2017 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 44/2017 až č. 48/2017,

- usnesení RMČ č. 253/2017 ze dne 20. 11. 2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš

pro rok 2017 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 49/2017 až č. 56/2017,

které byly schváleny Radou MČ Praha—Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ

Praha-Libuš a které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

Stránka 1 z 1

syr. Jiří Koubek
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

 

 

190/2017

Jednání R ze (111767: Hlasování o usnesení * ÍPřÍtomno 4

. pro kprpti _ zdržel se _ _ _

4.9.2017 _ 4 0 * 0 7Usneseni77

Podpisy __ __ _

\\

zástupce starosty \\ _ l,//—

Ing. Pavel Macháček Mgr. Jiří Koubek

Založeno naÚ' s. 9. 2017 “ Založila -Podpis_

dne gi i _ _

Rada městské části Praha-Libuš:

 

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha—Libuš pro rok 2017 provedenou

rozpočtovým opatřením č. 38/2017, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

Stranal (celkem 1)



ZMĚNA ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ v ROCE 2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 38/2017

 
RO č. 38/2017

 
 
Na základě Dohody 0 vytvoření pracovních příležitostí v rámci ve ře

Praha-Libuš účelová neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměs

práce, kapitola 09 Vnitřní správa - ORJ 900.

ině prospěšných prací byla ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy poskytnuta MČ
tnanosti za měsíc květen 2017. OdPa 6171 Činnost místní správy, 13101 účelový znak Úřadu

 

 

 

      

 

 

  

 

 

    

Číslo a název projektu:
Aktivní politika zaměstnanosti

Žadatel: _ _
_ MČ Praha-Libuš

NázevMn _ T Odfa ‘ Pol. u „g_ÚZý„_om ons PŘÍJMY ‘ VÝDAJE;:qu mezi HMP a MČ _ _,_ _ k 5330 : _437 _ 13101 _ al“ „ 42 000 _Plat—; zaměstnanců v_ gracovním uoměru _ ___i 6171 i 5011 l 13101 900 J__ 27 700Mné roiistné na soclální 130;;pečení _? _ gn SOBLL,% I 13101 1 900
I 10 500Povinné pojistné na veřeiné zdravotní pojištění 6171 5032 ‘ 13101 900 i

3 800
 

Zpracovala:

 

:„gw

!
 

_ Sejmuto dne: b '9. Uf,
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

198/2017

Jednání R zídne HlaÉovŠnj 9 usneseníýříPřítomnq 4 i

, * , pro . PQĚÍ .Ldrželse * _

18.2.2017 __ 4 0 _ of? _UsÉení , *

Podpisy
_ _

    
„ «Pi f_\_

g «f _ l I: .)

„ ," „ (97

„;L'

Ing. Pavel Macháček . Mgr. Jiří Koubek

ZaložeTo na'Ú ' 19. 9. 2017 _, Založila

dne _ __

Rada městské části Praha-Libuš:

 

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017, provedenou

rozpočtovým opatřením č. 39/2017, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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ZMĚNA ROZPOČI'U MČ PRAHA-LIBUŠ v ROCE 2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 39/2017

 

[no č. 39/2017

práce, kapitola 09 Vnitřní správa - ORJ 900.

[Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací byla ze státního rozpočtu : Úřadu práce hl. rn. Prahy poskytnuta MČ

Praha-Libuš účelová neinvestičnídotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíc červen 2017. Od Pa 5171 Činnost místní správy, 13101 účelový znak Úřadu

 

Číslo a název prolektu: Aktivní politika zaměstnanosti

 

 

 
 

 

    

Žadatel: MČ Praha-Libuš

Název položky OdPa i Pol. :: oz om ons ! PŘÍJMY 7 Wow:

Převod mezi HMP a MČ 6330 1 4137 13101 900 ' 56 000‘

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 r 5011 L 13101 1 900 37 000

Povlnné pojistné na sociální zabezpečení 6171 5031 i 13101 7 900 _í 14 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5032 I 13101 I 900 I 5 000

 

Zpracovala

 

Vyvěšenodne: (J. li,. „(Ú/_? |

*Sajmutodna: ,! Q. jia/LI 
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

220/2017

Jednání R zeílne %? Easevýání o usnesení T’f‘fiamno 7 > 5 i

_ _ pro __proí _ zdržel se _ ,

9. 10. 2017 77 57 70 , 0 7 Usnesení 7

Podpisy
7

   
Ing. Pavel Macháček

'zíaženoíaú' 10.10.20T7 "Tamia -
mm; » „*

dne 777 * ý_ 7
7 i 7-

 

Rada městské části Praha-Libuš:

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017, provedenou

rozpočtovými opatřeními č. 40/2017 až č. 43/2017, která jsou nedílnou součástí

tohoto usnesení.
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ZMĚNA ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ v ROCE 2017

Rozvod—rovn OPATŘENÍ č. 40/2017 až č. 43/2017

 

Ino č. 40/2017

Ministerstvo financí uvolnilo rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu účelovou neinvestiční dotací určenou na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s

přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2018. Na základě rozdělení těchto účelových prostředků na jednotlivé městské části hlavního města Prahy

Odborem živnostenským a občanskosprávním MHMP, schválila Rada hl. m. Prahy poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí

pro městskou část Praha-Libuš částku ve výši 17 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

        
 

 

Název: Úhrada výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2018

Žadatel:

Název položky [ aura Pol. ' zl 01 am one PŘÍJMY vÝoAJE
Převod mezi HMP a MČ 6330 4137 98008 900 17 000

Nákup materiálu jinde nezařazený 6118 5139 98008 900 17 000

RO č. 41/2017

 
Hlavní město Praha poskytlo ze svého rozpočtu účelovou investiční dotací na akci MČ Libuš - vybudování fitparku ve výši 600 000 Kč.

 

 

 

 

 
 

      
 

 

Číslo a název projektu: 80589 - MČ Libuš - vybudování fitparku

Žadatel: MČ Praha-Libuš

Název položky OdPa Pol. ' zl Oz olu one PRDMV I VÝDAJE

Převod mezi HMP a MC 6330 4137 34 400 80589 600 000;

Kapitálové výdaje - Budovy, haly a stavby 3412 | 6121 84 400 80589 [ 500000

RO 5. 42/2017

 

V rámci poptávkového řízení bylo zjištěno, že se na trhu objevil nový profl stroj, který splňuje požadované parametry, pořizovací cena je vyšší než bylo plánováno v

rozpočtu, cca 85 000 Kč oproti 50000 Kč, které jsou v rozpočtu na rok 2017 na řádku č. 13 schváleny jako "Nákup vysavače listí". V rozpočtu jsou rovněž vyčleněny

finanční prostředky na řádku č. 11 "Vybudování rampy na dvoře Libušská č.p. 1, ve výši 100 000 Kč. Zároveň jsou v rozpočtu na řádku č. 19, alokovány finanční

prostředky na "Nákup zařízení na odklízení sněhu" ve výši 700 000 Kč na zajištění zimní údržby. Vzhledem k tomu, že je preferován nákup víceúčelového stroje,

který by kromě zimní údržby zároveň zajistil i nakládku inertníhho biologického materiálu, nemusela by se budovat rampa a prostředky vyčleněné na tento účel

mohou být využity na pořízení stroje, který má vyšší pořizovací cenu, než bylo předpokládáno. Z uvedených důvodů byla 3. 10. 2017 doporučena ke schválení

žádost odboru životního prostředí a dopravy o změnu rozpočtu ve výši 40 000 Kč. Řádek rozpočtu č. 11 'Vybudování rampy na dvoře Libušská č.p. 1 bude o

výdajové prostředky ve výši 40 000 Kč snížen a řádek rozpočtu č. 13 "Nákup vysavače listí" bude o výdajové prostředky ve výši 40 000 Kč navýšen. Mění se

druhové třídění investičních výdajů, položky Budovy. haly a stavby a Stroje přístroje a zařízení.

 

 

 

 
  

       

 

Název:
Pořízení proň stroje na vysávání listí

Žadatel: Bc. Petr Borský, vedoucí OŽPD

Název položky OdPa Pol. zl ůz clu one PŘÍJMY VÝDAJE

Kapitálové výdaje - Budovy, haly stavby 3745 6121 200 40 000

Kapitálové Výdaje - Stroje, přístroje a zařízení 3745 6122 [ | 200 40 000

leo č. 43/2017

 

 

V rámci realizace plánovaných dětských akcí vznikla potřeba změny rozpočtu výdajů v podkapitole 901 - Dětské akce. Odbor správní a školství podal žádost o

změnu rozpočtu vlastních prosďedioů MČ Praha—Libuš pro rok 2017 snížením výdajových prostředků na řádku rozpočtu č. 200 Věcné dary o částku 4 500 Kč a

navýšením výdajových prostředků na řádku rozpočtu č. 195 Pohoštění navýšením výdajů o 4 500 Kč. Při této změně rozpočtu se mění druhové třídění výdajů.

Změna probíhá v rámci podkapitoly 901. žádost o změnu rozpočtu vlastních prostředků na rok 2017 byla doporučena ke schváleníi10. 2017.  
 

 

 

  Název: Úprava struktury běžných výdajů v rámci podkapitoly 901 - DĚTSKÉ AKCE

Žadatel: In:. Šárka Frunoová Vlčková, vedoucí osš

|název položky our: Pol. ! Zl 02 on: one PŘlIMY vtom
[Nákup ost. služeb - terénní službvv oblasti lidí bez domova 6171 5194 901 -4 500

[Nákup ost. služeb - terénní služby v oblasti lidí bez domova 6171 5175 901 4 500        
 

zpracova

  

 

 

lvyvěeenodnezlej. á- all/Í

'Sejrnutodne: !. ý - !ď/f :



Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

236/2017

Jidnániíze dne;, íasolám Esme? Tlama" ; 4ž

. i * * _ pro , proti, . adržeLSQ. _ *

30.30: 201L _ 4 0_ A už aneseníý_ * _

Podpisy „ "i“ _ “\n—>

      z pces ros

PaedDr. Jaroslava Adámková Mgr. Jiří Koubek

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017, provedenou

rozpočtovými opatřeními č. 44/2017 až č. 48/2017, která jsou nedílnou součástí

tohoto usnesení.

Zatažeíoím ťfíl. 10. 2017' zíožila

idne *.

 

Rada městské části Praha-Libuš:

Strana 1 (celkem 1)



ZMĚNA ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ v ROCE 2017

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č. 44/2017 až č. 48/2017

 

ZMĚNY ROZPOČTU

RO č. 44 2017 =

Z důvodu změny druhu dohod uzavíraných mimo pracovní poměr s lektory na školní rok 2017/2018 oproti kalendářnímu roku 2017 při tvorbě rozpočtu bude

navýšena výdajová položka 5031 "Sociální pojištění" o 40 500.- Kč a výdajové položka 5032 "Zdravotní pojištění" o 15 000, Kč a to z nečerpaných zdrojů

rozpočtovaného odvětvove'ho třídění 3421 "Využití volného času dětí a mládeže", kapitoly 400 "Školství, mládež a sport", z výdajových položek 5137 "Drobný

hmotný dlouhodobý majetek". 5162 "Služby telekomunikací", 5164 "Na'jemné". 5169 "Nákup ostatních služeb" a 6121 "Rekonstrukce elektroinstalace". které

budou naopak sníženy celkem o 55 500,- Kč.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
        
 

 

Název: Změna strukturnlho členění lektorů ve školním roce 2017/1018 oproti kalendářnímu roku

2017 při tvorbě rozpočtu

Název položky OdPa Pol. zl 01 om one PŘÍJMY , VÝDAJE

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3421 5137 400 ' -16 000

Služby telekomunikací a radiokomunikací 3421 5162 400 -5 000

Nájemné 3421 5164 400 -2 000

Nákup ostatních služeb 3421 5169 400 -13 000

Budovy, haly a stavby 3421 6121 400 3951 —19 500

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 3421 5031 400 40 500

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3421 5032 400 1 15 000

R0 č. 45/2017

     Podle nařízení vlády č. 340/2017 Sb. ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. vznikla povinnost navýšit platy i zaměstnancům územního samosprávného celku. Toto nařízení nabývá

účinnosti dnem 1. listopadu 2017. V souvislosti s navýšením platů bude snížena výdajova' položka schváleného rozpočtu 5169 Nákup ostatnich služeb. s učelovým

znakem 8 návratné finanční výpomoc — nelze použít na mzdové prostředky, navýšena položka 5169 bez stanovení účelu, která bude současně snížena a navýšeny

budou výdajové položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru, 5031 Povmné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku

zaměstnanosti, položka 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění bez účelového znaku a položka 5169 Nákup ostatních služeb, účelový znak 810 (sociální

fond). Změna rozpočtu bude provedena v rámci odvětvového třídění (OdPa) 6171 Činnost místní správy a v rámci kapitoly 900 Vnitřní správa.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Název: Navýšení platů a s tím souvisejích odvodů podle Nařízení vlády o platových poměrech

zaměstnanců ve veře ných službách a správě s účinností od 1. 11. 2017

Název položky OdPa Pol. u 02 om one PŘÍJMY [ VÝDAJE

Nákup ostatních služeb - předflnanc. návratné finanční výpomoci 6171 5169 8 900 -139 400

Nákup ostatních služeb 6171 5169 900 139 400

Nákup ostatních služeb 6171 5169 900 —139 400

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5011 900 104 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 6171 5031 900 26 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5032 900 9 400

Tvorba sociálního fondu 6330 4134 810 1000 2 100

Nákup ostatních služeb - čerpání Sociálniho fondu 6171 5169 810 900 __ _1_ 2 100       
    

  

RO č. 46/2017

Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací byla ze státního rozpočtu : Úřadu práce hl. m. Prahy poskytnuta MČ

Praha-Libuš účelová neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíc červenec 2017. OdPa 6171 Činnost místní správy, 13101 účelový znak Úřadu

práce, kapitola 09 Vnitřní správa - ORJ 900.

   

 

 

 

 

   
Číslo a název projektu: Aktivní politika zaměstnanosti

Žadatel: MČ Praha-Libuš

INázev položky OdPa Pol. z: úz om ORG PŘÍJMY VÝDAJE

Převod mezi HMP a MČ 6330 4137 13101 900 56 000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5011 13101 900 37 000

Povinné pojistné na sociálnízabezpečení 6171 5031 13101 900 14 000

[Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5032 13101 900 5 000        
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ZMĚNA ROZPOČTU MČ PRAHA—LIBUŠ v ROCE 2017

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č. 44/2017 až č. 48/2017

 

RO č. 47/2017

Hlavní město Praha poskytlo účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu "Školní obědy dostupné

pro každé dite ll" financovaného v rámu Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Jedná se o 1. zálohu poskytnutou prostřednictvím zřizovatele

příspěvkovým organizacím MČ Praha-Libuš 1. záloha je 75 % z celkové částky. Podíl EU je 85 % a podíl SR je 15 %,
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   
 

  
 

Číslo a název projektu: 10668 "Školní obědy dostupné pro každé dítě II" v rámci OP potravinové a materiální

_ pomocí _

Název položky OdPa Pol. 1 ZJ ' úz om 1 one 1 PŘÍJMY VÝDAJE

Převod mezi HMP a MC _ _ 6330 4137 1 13014 400 a] 10668 198 700

Neinvestičnítransfery zřízeným PO — MŠ K Lukám, podíl EU 3111 1 S336 . 1 120513014 400 10668 4 26 100

Neinvestiční transfew zřízeným PO - MŠ K Lukám, podíl SR 3111 5336 120113014 400 10668 4 600

Neinvestičnítransfery zřízeným PO — MŠ Ke Kašně, podíl EU 3111 1 5336 120513014 400 1 10668 25 800

Neinvestičnítransfery zřízeným PO — MŠ Ke Kašně, podíl SR 1 3111 1 5336 1 120113014 400 1 10668 4 600

Neinvestíčnítransfery zřízeným PO - MŠ Loiovlcká, podíl EU . 3111 5336 l 120513014 400 r 10668 26 100

Neinvestiční transfe'. zřízeným PO - MŠ Lojovická, podíl SR 3111 _ 5336 1120113014 400 v 10668 4 600

Neinvestičnítransfery zřízeným PO — MŠ Mezi Domy, podíl EU 3111 ' 5336 1 120513014 400 10668 1 22 400

Neinvestiční transfery zřízeným PO - MŠ Mezi Domy, podíl SR _ 3111 5336 ' __ : 120113014 400 . 10668 ‘ \ 3 900

Neinvestičnítransfery zřízeným PO - ZŠ Meteorologická, podíl EU 3113 1 5336 , 120513014 400 10668 45 500

Neinvestiční transfery zřízeným PO — ZŠ Meteorologická, podíl SR 3113 r 5336 1 120113014 400 10668 B 000

Neinvestiční transfery zřízeným po - zš s RVJ, podíl EU ' 3117 5336 l 120513014 400 ' 10668 23 000

Neinvestiční transfery zřízeným PD - ZŠ s RVJ, podíl SR 3117 5336 1 1201130141 400 10668 1 4 100

R0 č. 48/2017
 

 

Ministerstvo financí uvolnilo rozhodnutím o poskytnutí dotace finanční prostředky určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké

sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky. Na základě rozdělení těchto účelových prostředků na jednotlivé městské

části hlavního města Prahy Odborem živnostenským a občanskosprávním MHMP, schválila Rada hl. m. Prahy poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Ministerstva financí pro městskou část Praha-Libuš částku ve výši 197 400 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    
Číslo a název projektu: Úhrada výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

Název položky Í OdPa Ý Pol. zl 02 i ORJ Í ORG * PŘÍJMY VÝDAJE

Převod mezi HMP a MČ , 6330 _' 4137 _ 98071 : 900 1 . 197 400

Ostatní osobní vídala Í 6114 5021 ' 98071 j 900 * 1 81 200

Drobný hmotný dlouhodob :* majetek ! 6114 ' 5137 ‘ 98071 ; 900 í „ 9 400

Nákup materiálu jinde nezařazený 1 6114 ' 5139 1‘ 98071 ; 900 1 " 23 000

FPohnnně hmoty a maziva . 6114 5156 98071 1 900 * 13 300

Zpracování data služby souviseiící s inform. a komunik. technolog. 1 6114 1 5168 i 1 98071 1 900 9 700

Nákup ostatních služeb 6114 ‘ 5169 ; ' 98071 l 900 1 30 900

Opravy a udržování Í 6114 5171 98071 ‘ 900 12 500

Pohoštění l 6114 5175 ' 98071 l 900 „ ' 17 400  
 

zpracovala:

 

\lf'ň15,\u'\_1»u zí // íď/í
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RAD)"

253/2017

JednáníRze dne ! Hlasováníonsnesení !Přítomno „ 5

_ pro Í proti . zdržel se _

20.11.2017 I s 0 o Usnesepi

Podpisy

    zas upce s aros _“

PaedDr. Jaroslava Adámková Mgr. Jiří Koubek

schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017, provedenou

rozpočtovými opatřeními č. 49/2017 až č. 56/2017. která jsou nedílnou součástí

tohoto usnesení.

! PodpisZaloženo na U7 21. 11. 20177 Založila

dne _ _!
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ZMĚNA ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ v ROCE 2017

ROZPOČI'DVÁ OPATŘENÍ č. 49/2017 až č. 56 I201?

 

RO č. 49/2017

Na základě Dohody o vytvoření pracovních pň'ležitostí v rámci veřejně prospěšných prací byla ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy poskytnuta MČ

Praha-Libuš účelová neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíc srpen 2017. OdPa 6171 Činnost místní správy, 13101 účelový znak Úřadu práce,

kapitola 09 Vnitřní správa - ORJ 900.

 

 

 

 
 

  

 
 

 
  

  

 
 

 

Číslo a název projektu: Aktivní politika zaměstnanosti

Žadatel: 7 _ MČ Praha-Libuš

Název položky _ __ [ OdPa [ Pol. zl úz om ono PŘÍJMY Í VÝDAIE

Převod mezi HMP a MČ _ _ ’ 6330 £37 7 13101 900 55 000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7 6171 5011 13101 900 37 000

P_ovi_nné pojistné na sociální zabezpečení 7 _ 6171 5031 13101 900 _ 14 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění [ 5171 5032 13101 900 l_ 5&     
 

 

RO č. 50/2017

Při kontrole plnění rozpočtu organizační složky JSDH Libuš bylo zjištěno, že plánovaný limit peněžních prostředků na výdajové položce "Nákup ostatních služeb" je

nedostačující, změna rozpočtu - snížení výdajových prostředků položky 5139 a navýšení výdajových prostředků položky 5169 ve výši 6 000,- Kč v rámci odvětví

Požární ochrana - dobrovolná část a kapitoly Bezpečnosta pořádek.

 

 

 

 

 

 

 

  

název: Přeúčtování peněžních prostředků ve stejné výši Kč mezi položkami druhového třídění v

_ _ _ _ rámci stejného odvětví a kapitoly

Název položky _ _l OdPa __ P_ol. l z: j ůz clu ono [ PŘÍJMY VÝDAJE

Nákup materiálu jinde nezařazený 77 _ _ . 5512 5135 j 702 l —s 000

flu: ostatních služeb _ _j 5512 ‘17 5169 j 702 [ 6 000
     
 

 

RO č. 51/2017

Změny rozpočtu jsou požadovány : několika důvodů: 1. Pořízení antivirového programu Eset Programové vybavení profilu zadavatele na zveřejňování veřejných

zakázek včetně elektronického nástroje je od listopadu 2017 povinné, změna rozpočtu - snížení výdajových prostředků položky 5168 a navýšení výdajových

prostředků položky 5172 ve výši 100 000.— Kč v rámci odvětví Činnost místní správy a kapitoly Vnitřní správa. 2. Bylo rozhodnuto, že pořízení dílenského vybavení

bude prováděno jednotlivě podle druhu nářadí. Cena pořízení je nižší než bylo původně plánováno, pořízení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000,- Kč,

kde jsou peněžní prostředky ve schváleném rozpočtu na řádku č. 216 alokova'ny, změna rozpočtu - snížení výdajových prostředků položky 6122, a navýšení

výdajových prostředků položky 5137 ve výši 100 000.— Kč v rámci odvětví Činnost místní správy a kapitoly Vnitřní správa, 3. Kontrolou hospodaření bylo zjištěno,

že jsou v nedostatečné výší alokovány peněžní prostředky na výdajové položce 5162, změna rozpočtu - snížení výdajových prostředků položky 6121 ORG 3952 a

navýšení výdajových prostředků položky 5162 ve výši 600,- Kč v rámci odvětví Využltí volného času dětí a mládeže a kapltoly Školství, mládež a sport. 4. Revlzí

hromosvodové soustavy budovy Klubu Junior byly zjištěny nedostatky. Výdaje na opravy závad byly odhadnuty na 40 000,— Kč. Ve schváleném rozpočtu pro rok

2017 nejsou na mimořádnou opravu peněžní prostředky alokovány, změna rozpočtu - snížení výdajových prostředků položky 6121 ORG 3952 ve výši 1 500,- Kč.

snížení výdajových prostředků položky 6121 ORG 3951 ve výši 18 500,- Kč, v rámci odvětví Využití volného času dětí a mládeže a kapltoly Školství, mládež a sport,

snížení výdajových prostředků položky 5171 ve výši 20 000,- Kč v odvětví Činnost místní správy a kapitoly Vnitřní správa a navýšení výdajových prostředků

položky 5171 ve výši 40 000.- Kč v odvětví Využití volného času dětí a mládeže v kapitole Školství, mládež a sport.

 

 

 

  

  

 
 

 
   
  

  

  

  

 

 

  

 

  

  

název: Přeúčtování peněžních prostředků jednotlivých položek ve stejné výši Kč v rámci stejného

_ 7 odvětví a stejné ka pitolv s výjimkou 20 000,- Kč. stejná položka, různé odvětví a kapitola

Název položky _ OdPa "j Pol. u Dz om ono PŘÍJMY VÝDAJE _

Zpracov.dat,službv související s lnform.a komuniktechnolgiemi 6171 ' 5168 900 -100 000

Programové vybavení _ 6171 ‘ 5172 [ 900 100 000

Stroje, přístrojea zařízení _ 5171 _L 61227 900 -100 000

Drobný hmotný dlouh_odobý majetek _ _L 6171 [ 5137 900 7 l 100 000

Opravy a udržování _ _ j 6171 i 5171 900 l -20 000

Opravy a udržování _ _l 3421 5171 400 20000

Budovy, haly a stavby _ _21 6121 400 3952 -2 100

Služby telekomunikací a radiokomunikací _ _ _ l 3421 _5162 _ __ 400 600

Opravy a udržování _ __3 3421 _j 5171 400 1 500

Budovy, hal—r a stavbv _ 7 7 3421 ! 5121 400 3951 -18 500

Opravy a udržování _ _ _ _ 7 77 _ 3421 1 5171 400 18 500    
     
 

R0 č. 52/2017
 

 

Z důvodu ralizace dopravního opatření se bude vymezovat koridor pro pěší pomocí umístění směrových sloupků tzv. baliset od ulice K Vrtílce až ke vchodu ZŠ s

RVJ v ulici Ladislava Coňlka v rámci bezpečné cesty do školy. Ve schváleném rozpočtu jsou na řádku č. 18 rozpočtových výdajů alokovány peněžní prostředky na

"Vybudování přístřešku na posyp na dvoře Libušská č. p. 1", které nebudou v roce 2017 realizovány, změna rozpočtu - snížení výdajových prostředků položky

položky 6121 a navýšení Výdaiových prostřed ků položky 5169 ve výši 100 000,- Kč v rámci odvětví Silnice a kapitoly Doprava.
 

  

  

 
 
   název: Přeúčtování peněžních prostředků ve stejné výši Kč v rámci stejného odvětví a stejné

_ _ _ _ __ _ kapitoly __

Název položky_ _ _ _ _ I OdPa . Pol. z: I 02 onu one PŘÍJMY VÝDAJE

Bil—davy, haly a stavb r _ __ 2212 7 :7 6121 ' 300 ~100 000

Nákup ostatních služeb 2212 5169 300 100 000      
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ZMĚNA nozeočru MČ PRAHA-LIBUŠV ROCE 2017

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ &. 49/2017 až 5. 56 [2017

 

RO č. 53/2017

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 na řádku č. 179 byly alokovány účelové penežní prostředky návratné finančnlvýpomoci určené na předtinancova'ni opatření

projektu Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016 a 2017 k možnému čerpání, než budou poskytnuty účelové peněžní prostředky z Ministerstva

vnitra. Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra byla poskytnuta dřív než bylo možné účelové peněžní prostředky začít čerpat a nebyla proto potřeba

čerpat účelové prostředky návratné iinanční výpomoci. Aby bylo možné alokované peněžní prostředky použítv rámci schváleného rozpočtu pro rok 2017 je nutné

změnit účelovost peněžních prostředků, která je označena účelovým znakem 8 podle metodiky stanovené hl. m. Prahou, na peněžní prostředky bez použití

účelového znaku, změna rozpočtu - snížení výdajových prostředků položky 5169 s 02 8 a navýšení výdajových prostředků položky 5169 bez ÚZ ve výši 390 000,-

Kč v rámci odvětví Činnost místní snráv—y a kal—.itol l Vnitřnísl-ráva.

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

název:
Přeúčtování peněžních prostředků ve stejné výši Kč v rámci stejného odvětví, stejné

* _ kapitoly, stejné položky, změna účelovosti _ _

Název položky _ ___ OdPa 1 Pol. ' zl 02 ORJ one | PŘÍJMY VÝDAJE

Nákup ostatních služeb - návratná finanční “*ng _ _ _ 6171 5169 8 . 900 l -390 000

Nákup ostatních služeb v 7[_s171 1 5159 i 900 _ , 390 000

no č. 54/2017

 

 

V souvislosti se zavedením systému dletního stravování ve školní jídelně ZŠ Meteorologická schválila RMČ Praha—Libuš žádost ředitele Zš Meteorologická Mgr.

Kulika 0 navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2017 0 20.000; Kč. Neinvestiční příspěvek je v rozpočtu na řádku č. 39, v odvětví Základní školy, na

položce 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, v kapitole Školství, mládež a sport, tato položka bude navýšena o 20 000,- Kč. Zdrojem

penežních prostředků je odvětví Činnost místní správy, položka 5169 Nákup ostatních služeb, kapitola Vnitřní správa, tato položka bude o 20 000; Kč snížena.

 

 

 

 

  

 

 

název;
žádost ředitele Mgr. Kulika 0 navýšení NN příspěvku zřízeným Po pro Zš Meteorologická

Název položky _ ' OdPa Pol. ' :: uz ORJ ' ono pitímv _ WDAJE

Nákup ostatních služeb _ 6171 5169 1 900 i -20 000

Neinvestiční příspěvky zřázeným příspěvkovým organizacím 3113 1 5331 i 400 1 20 000

   
 

 

RO !. 55/2017

Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce

2017 za účelem věcného vybavení neinvestiční povahy, na opravy, na revize, na technické prohlídky požární techniky a na věcné prostředky požární ochrany JSDH

Libuš. o účelové neinvestiční prostředky bude navýšena výdajové položka Drobný hmotný dlouhodobý majetek, v odvětví Požární ochrana dobrovolná část, v

kapitole Bezpečnost a pořádek, s účelovým znakem Ministerstva vnitra 14004.

 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

  

 

nézev:
Účetova' NIV dotace z Ministerstva vnitra-věcnévybavení NIV povahy pro JSDH Libuš

Název položky OdPa Pol. ZJ 1 úz om ono PŘÍJMY vtom;

Převod mezi HMP a MČ *_ _ 6330 4137 1 14004 702 23 500

Neinvestiční příspěvky zřázeny'm příspěvkovým organizacím 5512 5137 . í 14004 702 23 500   
 

   

 

RO č. 56/2017

2 důvodu bezpečnosti na staveništi nové zbrojnice v ullcl Hoštlcka' bude pro JSDH Písnice pořízen aparát fotopasti ve výši 7 685; Kč. Z výdajové položky

neinvestiční účelové dotace hl. m. Prahy je možné uhradit 615; Kč, z vlastních prostředků zbývá uhradit 7 070; Kč, penežní prostředky rozpočtu musí být

zaokrouhleny na celé stokoruny. Dále na základě požadavků operačního střediska HB Praha na sjednocení svolávacích systémů bude pořízen JSDH Písnice

software Rescue navigátoru ve výši 2 200; až 2 300; Kč. Vlastni peněžní prostředky jsou v potřebné výši k dispozici ve výdajové položce Nákup ostatních služeb

schváleného rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2017 na řádku č. 128 v odvětví Požární ochrana dobrovolná část, v kapitole Bezpečnoast a pořádek. Výdajová

položka 5169 Nákup ostatních služeb bude snížena o 9 400; Kč, výdajová položka 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek bude navýšena o 7 100; Kč a

výdajová položka 5172 Programové vybavení bude navýšena o 2 300; Kč v rámci stejného odvětví a stejné kapitoly.

 

 

 

 

  

 

    

    

   
 

     název:
Pořízení aparátu fotopasti a pořízení programového vybavení pro JSDH Písnice

Název položky _ _ 71 cava I Pol. 1 7.1 úz ] cm 033 PŘÍJMY vtom

Nákuo osttanlch služeb _ 7;7 5_s12 1 5159 _ 1 701 -9400

Drobný hmotný dlouhodobý maietek 7 1 gu . 5137 1 1 701 7100

Programové vybavení , 5512 1 5172 i 701 1 1 2300

 

vypramala—

vWěšenodne: 1
/7/ 70/?“ J
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