
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2019 č. 07/2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  č. 21/2019 a č. 22/2019

RO č. 21/2019

Číslo a název projektu:

Žadatel:

Název položky OdPa Pol. ZJ ÚZ ORJ ORG PŘÍJMY VÝDAJE

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 3111 6121 400 2 700 000

Převod prostředků ze ZBÚ do FRR - výdej ze ZBÚ 6330 5344 10 1000 2019024015 2 700 000

Příjem prostředků do FRR ze ZBÚ 6330 4134 10 1000 2019024015 2 700 000

Ponechání prostředků financování ve FRR - 8115 10 1000 2019024015 2 700 000

RO č. 22/2019

Číslo a název projektu:

Žadatel:

Název položky OdPa Pol. ZJ ÚZ ORJ ORG PŘÍJMY VÝDAJE

Mateřské školy-Povinná spoluúčast na akci Přístavba MŠ K Lukám 3111 6121 400 6642 -969 400

Mateřské školy-vybavení škol.kuchyně, Stroje, přístroje a zařízení 3111 6122 400 6642 678 000

Mateřské školy-vybavení školní kuchyně, DHDM 3111 5137 400 6642 291 400

Na základě darovací smlouvy č. 2019024015 byl poskytnut dárcem Central Group Košíře a. s. obdarovanému MČ Praha-Libuš finanční dar ve výši 2 700 000,- Kč. Jedná

se o účelové investiční prostředky na činnosti uvedené 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.  Účelové investiční prostředky budou převedeny do Fondu rezerv a rozvoje. Identifikačním označením je číslo darovací smlouvy. 

 2019024015 - Převod do Fondu rezerv a rozvoje 

Na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/38 ze dne 24. 5. 2019 bylo schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 10

000 000,- Kč na průběžné financování přístavby MŠ K Lukám a na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/39 ze dne 24. 5. 2019 byly MČ Praha-Libuš schváleny

finanční prostředky na spoluúčast na tomto projektu ve výši 988 900,- Kč. Dne 27. 5. 2019 bylo odesláno avízo zhotoviteli - společnosti Urbiosisto s. r. o. na zahájení

výstavby nového pavilonu. Vlastní stavba může být dokončena do konce letošního roku. Stávající školní kuchyně nemá odpovídající kapacitu k přípravě zvýšeného

počtu jídel. Rekonstrukce školní kuchyně lze provádět pouze o hlavních prázdninách. Pokud by dvě nové třídy v MŠ měly být uvedeny do provozu dříve než 1. 9. 2020

je nutné provést dovybavení - zkapacitnění kuchyně již v termínu 07 - 08/2019. V rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2019 po úpravách jsou vyčleněny investiční

prostředky na povinnou spoluúčast na tomto projektu ve výši 969 400. Z výše uvedeného důvodu se zmíněné prostředky mohou použít na dovybavení školní

kuchyně. Jedná se o změnu účelu z výdajové položky Budovy, haly a stavby na výdajovou položku Stroje, přístroje a zařízení a o změnu charakteru z investičních

prostředků na neinvestiční z výdajové položky Budovy, haly a stavby na výdajovou položku pořízení DHDM. 

 2019024015 - Převod do Fondu rezerv a rozvoje 
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