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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:

schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovými opatřeními č. 22/2018 a č.

23/2018, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
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NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU MČ PRAHA—LIBUŠ v ROCE 2018

ROZPOČI'OVÁ OPATŘENÍ č. 22/2013 a č. 23/2018

 

    

RO č. 22/2018   

Na základě darovací smlouvy č. 2018034034 byly poskytnuty firmou XRC Czech, s.r.o. (dárce) MČ Praha-Libuš (obdarovaný) finanční prostředky ve výši

600 000,- Kč. Jedná se o finanční dar za účelem činností uvedených v ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, na

vědu a vzdělávání, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické,

humanitární, charitativní, tělovýchovné a sportovní. Odbor ekonomický byl vnitřním sdělením informován o použití účelových finančních prostředků jako

kapitálových na rozšíření počtu míst v předškolních zařízeních zřizovaných městskou částí Praha-Libuš.

 

 

 

       
 

Název položky Od Pa Pol. úz ORJ ORG PŘÍJMY VÝDAJE

Mateřské školy, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 3111 3121 10 400 2018034034 600 000

Mateřské školy, Budovy haly a stavby 3111 6121 10 400 2018034034 600 000

RO č. 23/2018

Na základě darovací smlouvy č. 2017114167 byly poskytnuty firmou Rezidence Měcholupy s.r.o. (dárce) MČ Praha-Libuš (obdarovaný) finanční prostředky

ve výši 2 000 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že o využití finančních účelových prostředků nebylo rozhodnuto, byly finanční účelové prostředky převedeny do

Fondu rezerv a rozvoje s identifikačním označením. Odbor ekonomický byl vnitřním sdělením informován o použití účelových finančních prostředků jako

kapitálových na rozšíření počtu míst v předškolních zařízeních zřizovaných městskou částí Praha-Libuš. Zmíněné finanční prostředky budou z Fondu rezerv

ia rozvoje zapojeny do rozpočtu ve výši 1 400 000,- Kč.

 

 

 

 

 

  
Název položky Od Pa Pol. Dz ORJ ORG PŘÍJMY VÝDAJE

Za pojení prostředků ponechaných ve FRR do rozpočtu 8115 10 1000 2017114167 1 400 000

Převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje — výdej z FRR 6330 5345 10 1000 2017114167 1 400 000

Pi‘fiem prostředků na Základní běžný účet- navýšení rozpočtu 6330 4133 10 1000 2017114167 1 400 000

Mateřské školy, Budovy haly a stavby - výdaj v rozpočtu 3111 6121 10 400 2017114167 1 400 000        
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