USNESENÍ RADY ze dne 22. 1. 2021
č. 10/2021
Rada městské části Praha-Libuš:
I. souhlasí
1. se zapracováním převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do návrhu
rozpočtu na rok 2021 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení,
2. s finančními zdroji rozpočtu městské části Praha Libuš dle přílohy číslo 2
tohoto usnesení,
3. s návrhem rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2021 dle přílohy číslo 2a) - 2e)
tohoto usnesení
objem příjmů po konsolidaci ve výši
59 078,7 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci ve výši
74 593,7 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši
15 515,0 tis. Kč
který je kryt třídou 8 - financování dle přílohy číslo 2f) tohoto usnesení s
objemy běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 64 598,7 tis. Kč a
kapitálových výdajů ve výši 9 995,0 tis. Kč. Schodek hospodaření je
tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů
z roku 2020 do roku 2021 a zapojením prostředků sociálního fondu,
4. se závaznými ukazateli rozpočtu pro rok 2021, kterými jsou jednotky druhového
třídění dle třídy 1 až třídy 8 rozpočtové skladby a výše neinvestičních příspěvků svým
zřízeným příspěvkovým organizacím,
5. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2026 dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení,
6. s návrhem finančního plánu ekonomické činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2021 dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení,
7. s návrhem na zplnomocnění RMČ Praha-Libuš ke schvalování změn rozpočtu
provedených jednotlivými rozpočtovými opatřeními dle Přílohy č. 5 tohoto usnesení.
II. d o p o r u č u j e
1. Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit rozpočet na rok 2021 v předloženém
znění,
III. u k l á d á
1. místostarostovi Bc. Michalovi Korbelovi předložit Zastupitelstvu návrh
rozpočtu na rok 2021 k projednání,
2. vedoucí ekonomického odboru zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu
městské části Praha-Libuš na rok 2021 v souladu s platnou legislativou.
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