USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 2. 3. 2020
č. 7/2020
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1.

schvaluje:
1. zapracování převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do návrhu
rozpočtu na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. finanční zdroje rozpočtu městské části Praha-Libuš dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
3. návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2020 dle přílohy č. 2a)-2e)
objem příjmů po konsolidaci ve výši
62 140,0 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci ve výši
78 712,9 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši
16 572,9 tis. Kč,
který je kryt třídou 8 – financování dle přílohy číslo 2f) tohoto usnesení s objemy
běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 53 981,5 tis. Kč a kapitálových výdajů ve
výši 24 731,4 tis. Kč. Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných
běžných a kapitálových výdajů z roku 2019 do roku 2020 a zapojením prostředků
sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje,
4. návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
5. návrh finančního plánu ekonomické činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2020 dle přílohy
č. 4 tohoto usnesení.
2. zplnomocňuje:
Radu městské části Praha-Libuš v souladu s § 94, odst. 2, písmeno h) zákona č.
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění schvalovat změny rozpočtu provedené
rozpočtovými opatřeními v případech:
 přijetí (popřípadě vratku) účelových investičních a neinvestičních finančních
prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy a z rozpočtu ze státních
organizací,
 v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 400 tis. Kč, s výjimkou
navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš,
 ukládá Radě městské části Praha-Libuš informovat o těchto opatřeních
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš samostatným materiálem na jeho
nejbližším zasedání.
3. ukládá:
1. Radě městské části Praha-Libuš hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem
dle bodu 1. a zmocněními dle bodu 2,
2. Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ, podle ustanovení § 14 zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zajistit neprodleně,
po schválení rozpočtu zastupitelstvem, rozpis rozpočtu. Součástí rozpisu rozpočtu
bude sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se
jimi řídit. Při rozpisu rozpočtu se rozpočet bude členit podle podrobné rozpočtové
skladby na základě vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
3. Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemníkovi ÚMČ zajistit zveřejnění rozpočtu MČ
Praha-Libuš pro rok 2020 a rozpisu rozpočtu na úřední desce a webových
stránkách MČ Praha-Libuš, včetně Oznámení o zveřejnění na úřední desce.
č. 8/2020
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Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 24. 1. 2020 do 10. 2.
2020.

č. 9/2020
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Libuš za rok 2019.
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