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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:

  

schvaluje navýšení celkového objemu schváleného rozpočtu na rok 2018, které

je provedené rozpočtovým opatřením č. 32/2018 a je nedílnou součástí tohoto

usnesení.
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NÁVRH NA NAVÝŠENÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ v ROCE 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 32/2018

 

RO č. 32/2018

 

 

Z důvodu převisu zájmu děti o vzdělávání v MŠ byly připraveny během roku 2018 dvě akce, které pomáhají situaci zřizovateli řešit: a)

otevření přípravné třídy v ZŠ Meteorologická spojené s navýšením kapacity základní školy a b) rozšíření MŠ Mezi Domy o jednu třídu

spojené rovněž s navýšením kapacity mateřské školy. Výdaje na tyto akce nejsou součástí schváleného rozpočtu zřizovatele pro rok

2018. Jedná se 0 navýšení kapacit na základě rozpoznání stavu věci v první polovině roku 2018. Obě vyčíslení požadavků na mzdové

prostředky byla předložena ředitelům příspěvkových organizací v měsíci srpnu 2018 k projednání v orgánech zřizovatele. Nyní je

žádáno 0 navýšení schváleného rozpočtu a projednání Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš. Jde o navýšení výdajů na platy a

odvody pedagogických i nepedagogíckých zaměstnanců uvedených příspěvkovými organizacemi. O tyto výdaje městská část požádala

u MHMP, který disponuje krajskou rezervou prostředků MŠMT - bude rozhodnuto nejdříve v říjnu 2018. Pokud by městská část získala

finanční prostředky ze zmíněné rezervy, budou z ní hrazeny. Pokud budou finanční prostředky získány jen částečně, zbývající část

dofinancuje MČ Praha—Libuš. Pokud nebudou finanční prostředky získány z rezervy, bude hradit zřizovatel ze svého rozpočtu v plné

 

 

 

 

 

 

           

výši.

Název položky 50 Od Pa Pol. Úz ORJ ORG PŘÍJMY VÝDAJE

Zapojení prostředků ponechaných ve FRR do rozpočtu 236 -- 8115 10 1000 98 927 000 --

Převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - výdej z FRR 236 6330 5345 10 1000 98 —- 927 000

Příjem prostředků na Základní běžný účet - navýšení rozpočtu 231 6330 4133 10 1000 98 927 000 --

Mateřské školy, Neinvestiční příspěvky zřízeným P0 231 3111 5331 10 400 98373 -- 588 300

Základní školy, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 231 3113 5331 10 400 98 -- 338 700
 

Připomínky k Návrhu na navýšení schváleného rozpočtu městské části Praha-Libuš v roce 2018, provedeného rozpočtovým opatřením

č. 32/2018, mohou občané městské části Praha-Libuš uplatnit písemně do 12. 9. 2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání

zastupitelstva dne 12. 9. 2018.
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