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USNESENÍ RADY ze dne 8. 1. 2018 

 

 

č. 1/2018 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. souhlasí: 

 

1.1. s Návrhem rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018 podle Přílohy č. 1 tohoto 

usnesení: 

- s objemem příjmů ve výši 50 366 100,- Kč  

- s objemem výdajů ve výši 56 616 300,- Kč 

- se schodkem ve výši 6 250 200,- Kč, na pokrytí schodku budou do rozpočtu zapojeny 

peněžní prostředky financováním z vlastních fondů (zdrojů) podle bodu 1.2. 

1.2. se zapojením peněžních prostředků financováním z vlastních fondů do rozpočtu pro 

rok 2018 takto: 

- z nevyčerpaných prostředků let minulých v částce 3 022 700,- Kč 

- z Fondu rozvoje a rezerv v částce ve výši 2 946 500,- Kč 

- ze Sociálního fondu v částce ve výši 281 000,- Kč  

1.3. s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2019 - 2023 

dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení  
Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem ve výši 48 289 000,- Kč příjmů i výdajů v jednotlivých 

letech střednědobého výhledu rozpočtu. 

1.4. s návrhem plánu výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš 

pro rok 2018 dle Přílohy č. 3 tohoto usnesení: 

 

- s objemem výnosů v částce ve výši 3 333 000,- Kč, 

- s objemem nákladů v částce ve výši  3 087 000,- Kč, 

- MČ Praha-Libuš plánuje v roce 2018 hospodařit ve vedlejší hospodářské činnosti s kladným 

hospodářským výsledkem ve výši 246 000,- Kč. 

 

1.5. Návrh - Zplnomocnění RMČ Praha-Libuš ke schvalování jednotlivých  

rozpočtových opatření dle přílohy č. 4 

 

2. Rada městské části Praha-Libuš ukládá: 

 

2.1. Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ zajistit zveřejnění Návrhu rozpočtu MČ 

Praha-Libuš pro rok 2018 dle bodu 1.1. a 1.2., Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ 

Praha-Libuš pro roky 2019 – 2023 dle bodu 1.3. a  Návrhu plánu výnosů a nákladů vedlejší 

hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš pro rok 2018 dle bodu 1.4. tohoto usnesení na úřední 

desce a webových stránkách MČ Praha-Libuš, včetně Oznámení o zveřejnění. 

 

2.2. Mgr. Václavu Kuthanovi, zástupci starosty předložit Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 dle bodu 1.1. a 1.2., Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

roky 2019 – 2023 dle bodu 1.3., Návrh plánu výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti 

MČ Praha-Libuš pro rok 2018 dle bodu 1.4.  a Návrh na zplnomocnění RMČ Praha-Libuš ke 

schvalování změn rozpočtu provedených rozpočtovými opatřeními dle bodu 1.5. tohoto 

usnesení ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 

 


