
Městská část Praha 14 
Rada městské části Praha 14

Usnesení

č. 576/RMČ/2022

96. pravidelné jednání Rady městské části 
konaného dne 19.09.2022

k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Rada městské části

I. schvaluje
1. 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle Přílohy

schválený rozpočet
příjmy
výdaje
financování

387.120,20 tis. Kč 
541.284,90 tis. Kč 
154.164,70 tis. Kč

rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 24. 8. 2022
příjmy
výdaje
financování

690.075,70 tis. Kč 
1.123.890,60 tis. Kč 

433.814,90 tis. Kč

rozpočet po 15. rozpočtovém opatření ke dni 14. 9. 2022
příjmy
výdaje
financování

699.611,40 tis. Kč 
1.135.263,20 tis. Kč 

435.651,80 tis. Kč

II. ukládá
1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka 
Termín plnění: 31.12.2022

Na vědomí: OŘEŠ
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Důvodová zpráva
15. rozpočtové opatření na rok 2022

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na 
její 96. jednání návrh 15. rozpočtového opatření.
Úpravy rozpočtu jsou zpracovány dle jednotlivých rozpočtových opatření do tabulkové části, která je 
součástí Přílohy „Rozpis rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů44.

V příjmové části došlo v průběhu 25. 8.-14. 9. 2022 k úpravě rozpočtu o 9.535.700 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 25. 8.-14. 9. 2022 k úpravě rozpočtu o 11.372.600 Kč.
K úpravám došlo u těchto odborů:

01 - ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 571.100 Kč
02 - ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE 195.000 Kč
03 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ -707.700 Kč
04 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ 70.000 Kč
05-ODBOR INVESTIČNÍ 0 Kč
06 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - oddělení školství 9.331.400 Kč
07 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 0 Kč
10 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 70.000 Kč
11 - KANCELÁŘ ÚŘADU 1.810.500 Kč
14 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU 32.300 Kč
CELKEM 11.372.600 Kč

Financování bylo k 14. 9. 2022 upraveno o 1.836.900 Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová



Příloha

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

PŘÍJMOVÁ ČÁST

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP

Rozpočtové
opatření

Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací 9.331.400 Kč 3075
CELKEM 9.331.400 Kč

Příjem z pojistných plnění
Rozpočtové

opatření

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. - poskytnutí pojistného plnění 
z pojistné události č. 2021/0111/0516 ze dne 15. 10. 2021, které bylo 
vyplaceno z pojištěného rizika Odpovědnost za škodu na věci příjemci 
plnění MC Praha 14 - ukončení šetření pojistné události na základě vrácení 
dotace při nedodržení ustanovení Obecních pravidel při zakázce 190.000 Kč 215
UNIQA pojišťovna, a. s. - poskytnutí pojistného plnění - doplacení DPH ke 
škodní události ze dne 3. 1. 2022 - poškození služebního vozidla RZ: 
4AH3436, Peugeot Expert Diesel 14.300 Kč 224
CELKEM 204.300 Kč



VÝDAJOVÁ ČÁST

01 - ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Pří jem z pojistných plnění
Rozpočtové

opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy - UN1QA pojišťovna, a. s. - poskytnutí
pojistného plnění - doplacení DPH ke škodní události ze dne 3. 1. 2022 - 
poškození služebního vozidla RZ: 4AH3436, Peugeot Expert Diesel 14.300 Kč 224
CELKEM 14.300 Kč

Přesun mezi závaznými ukazatel 
(z Odboru řízení ekonomiky a školství)

Rozpočtové
opatření

Na § 5213 - Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření - ÚZ 127 -
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - pořízení respirátorů a 
antigenních testů 25.000 Kč 220
CELKEM 25.000 Kč

Zaměstnanecký fond

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy - Příspěvek na stravování
zaměstnancům (Sodexo karta) za období červenec - září 2022 531.800 Kč 230
CELKEM 531.800 Kč

02 - ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - část vratký neinvestiční účelové dotace ze 
státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí 
projektu financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Rozpočtové
opatření

Na § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ
13013 - ORG 0015331000000 - EU-Optimalizace procesů a
profesionalizace ÚMČ P14 111 197.200 Kč 8038
Z § 6171 - Činnost místní správy, ÚZ 104513013 - ORG 0015331000006 -
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P14 III - podíl EU 
přímých nákladů -103.800 Kč 8038
Z § 6171 - Činnost místní správy, ÚZ 104113013 - ORG 0015331000006- 
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P14 III - podíl SR 
přímých nákladů -93.400 Kč 8038
CELKEM 0 Kč



Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - část vratký neinvestiční účelové dotace ze 
státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí 
projektu financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
(Převod ze Základního běžného účtu)

Rozpočtové
opatření

Na § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 
13013 - ORG 0015331000000 - EU-Optimalizace procesů a
profesionalizace ÚMČ PÍ4 III 237.100 Kč 8038
CELKEM 237.100 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru řízení ekonomiky a školství)

Rozpočtové
opatření

Na § 3419 - Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 - ORG 6 - využití dotace
HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně 
z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport - sportovní 
akce pořádané pro občany MČ Praha 14 - záměna zdrojů krytí v rámci 
úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14 30.100 Kč 216
CELKEM 30.100 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Odbor řízení ekonomiky a školství)

Rozpočtové
opatření

Z § 3419 - Ostatní sportovní činnost - záměna zdrojů krytí využitím dotace 
HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně 
z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport - úspora 
finančních prostředků -30.100 Kč 217
CELKEM -30.100 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru řízení ekonomiky a školství)

Rozpočtové
opatření

Na § 3317 - Výstavní činnost v kultuře, ÚZ 98 - Dotace HMP - podíl na
finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako 
odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální 
oblast - zhotovení propagačního videa MČ Praha 14 v rámci výstavy Velká 
Praha 1922-2022 - zrození velkoměsta ve výstavní síni Mánes, která se 
uskuteční v září 2022 25.000 Kč 218
CELKEM 25.000 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Kancelář úřadu)

Rozpočtové
opatření

Z § 6171 - Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb - ÚZ 104513013
- ORG 0015331000006 - Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ 
Praha 14 III - na pokrytí způsobilých nepřímých nákladů projektu - 
mzdových nákladů projektového manažera za období leden - březen 2022 - 
(výdaje za únor - duben 2022) - podíl EU -17.400 Kč 229
Z § 6171 - Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb - ÚZ 104113013
- ORG 0015331000006 - Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ 
Praha 14 III - na pokrytí způsobilých nepřímých nákladů projektu - 
mzdových nákladů projektového manažera za období leden - březen 2022 - 
(výdaje za únor - duben 2022) - podíl SR -15.700 Kč 229



Z § 6171 - Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb - ÚZ 104100077 
- ORG 0015331000000 - Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ 
Praha 14 III - na pokrytí způsobilých nepřímých nákladů projektu - 
mzdových nákladů projektového manažera za období leden - březen 2022 - 
(výdaje za únor - duben 2022) - podíl MČ -1.700 Kč 229
CELKEM -34.800 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Odbor správy majetku)

Rozpočtové
opatření

Z § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice - ÚZ 119 —
Participativní rozpočet MČ Praha 14 -32.300 Kč 219
CELKEM -32.300 Kč

03 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Kancelář úřadu)

Rozpočtové
opatření

Z § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ
14007 - Podpora integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2022 - na mzdové 
výdaje (Dohody o provedení práce) -615.000 Kč 222
Z § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ
115 — Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 - ORG 27 - 
Futsal Praha 14 - na mzdové výdaje (Dohody o provedení práce) -92.700 Kč 223
CELKEM -707.700 Kč

Dotační řízení - „Víceletá podpora realizace sociálních služeb 
registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách44 pro 
rok 2022 - 2. kolo (dofinancování služeb) na rok 2022

Rozpočtové
opatření

Z § 4351 — Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného 
bydlení, Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 
společnostem -800.700 Kč 231
Na § 4312 - Odborné sociální poradenství 190.800 Kč 231
Na § 4344 - Sociální rehabilitace 29.000 Kč 231
Na § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 304.800 Kč 231
Na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 102.800Kč 231
Na § 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 85.300 Kč 231
Na § 4378 - Terénní programy 49.000 Kč 231
Na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 39.000 Kč 231
CELKEM 0 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného 
bydlení, Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 
společnostem -50.000 Kč 232
Z § 4378 - Terénní programy, Nákup ostatních služeb -200.000 Kč 232



Na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - 
preventivní program pro seniory 50.000 Kč 232
Na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, 
Nákup ostatních služeb 200.000 Kč 232
CELKEM 0 Kč

04 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Pří jem z pojistných plnění
Rozpočtové

opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 - Hasičská
vzájemná pojišťovna, a. s. - poskytnutí pojistného plnění z pojistné události 
č. 2021/0111/0516 ze dne 15. 10. 2021, které bylo vyplaceno z pojištěného 
rizika Odpovědnost za škodu na věci příjemci plnění MČ Praha 14 - 
ukončení šetření pojistné události na základě vrácení dotace při nedodržení 
ustanovení Obecních pravidel při zakázce 190.000 Kč 215
CELKEM 190.000 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor strategického řízení a komunikace)

Rozpočtové
opatření

Z § 3419 - Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 - ORG 6 - využití dotace
HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně 
z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport - na 
sportovní akce pořádané pro občany MČ Praha 14 - záměna zdrojů krytí 
v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14 -30.100 Kč 216
CELKEM -30.100 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
(z Odboru strategického řízení a komunikace)

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 - záměna
zdrojů krytí využitím dotace HMP - podíl na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je 
určen na sport - úspora finančních prostředků 30.100 Kč 217
CELKEM 30.100 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor strategického řízení a komunikace)

Rozpočtové
opatření

Z § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného 
bydlení, ÚZ 98 - Dotace HMP - podíl na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je 
určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast - na zhotovení 
propagačního videa MČ Praha 14 v rámci výstavy Velká Praha 1922-2022 - 
zrození velkoměsta ve výstavní síni Mánes, která se uskuteční v září 2022 -25.000 Kč 218
CELKEM -25.000 Kč



Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Odbor hospodářské správy)

Rozpočtové
opatření

Z § 5213 - Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření - UZ 127 -
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - na pořízení respirátorů
a antigenních testů -25.000 Kč 220
CELKEM -25.000 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Odbor životního prostředí)

Rozpočtové
opatření

Z § 3419 - Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 - ORG 6 - využití dotace
HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně
z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport -70.000 Kč 226
CELKEM -70.000 Kč

05 - ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 4350 - Domovy pro seniory, Investice - ORG 0081694001247 - 
Domov pro seniory Bojčenkova - rekonstrukce budovy -1.453.100 Kě 228
Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 
rozvoje, Investice - Rekonstrukce bytových jader v lokalitě Černý Most a 
Lehovec 1.453.100 Kě 228
Z § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 
rozvoje, Investice - ORG 1525 - Rekonstrukce bytového jádra ul. 
Kardašovská 670 -279.100 Kě 228
Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 
rozvoje, Investice - ORG 1455 - Rekonstrukce bytového jádra ul. 
Rochovská 766 279.100 Kč 228
Z § 3113 - Základní školy, Investice - ORG 0081742001469 - ZŠ
Vybíralova - rekonstrukce kuchyně -1.000.000 Kč 228
Na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Investice 
- ORG 0081135001394 - Obnova podzemní pískovny - „Bílý kůň“- 
speleologický unikát - Revitalizace prostorů „Bílého koně*4 1.000.000 Kč 228
CELKEM 0 Kč

06 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP

Rozpočtové
opatření

Na § 3113 - Základní školy, ÚZ 138 - Realizace opatření pro pražské
domácnosti ohrožené inflací 9.331.400 Kč 3075
CELKEM 9.331.400 Kč



Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 3113 - Základní školy, Služby školení a vzdělávání -21.000 Kč 233
Na § 6171 - Činnost místní správy - pořádání akreditovaného odborného 
semináře k zákonu o registru smluv pro zřizovatele a jím zřízené 
příspěvkové organizace a založené společnosti 21.000 Kč 233
CELKEM 0 Kč

07 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - vratka investiční účelové dotace ze státního 
rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí projektu 
financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Rozpočtové
opatření

Na § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ
13013 - ORG 0015331000000 - EU-Optimalizace procesů a
profesionalizace ÚMČ P14 III 600 Kč 8038
Z § 6171 - Činnost místní správy, ÚZ 104513013 - ORG 0015331000006 -
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ PÍ4 III - podíl EU 
přímých nákladů -300 Kč 8038
Z § 6171 — Činnost místní správy, ÚZ 104113013 — ORG 0015331000006 —
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ PÍ4 III - podíl SR 
přímých nákladů -300 Kč 8038
CELKEM 0 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 6171 - Činnost místní správy -222.600 Kč 221
Na § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - 
služby spojené se zajištěním výpočetní techniky pro volby do zastupitelstev 
územních samosprávných celků 222.600 Kč 221
CELKEM 0 Kč

10 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru řízení ekonomiky a školství)

Rozpočtové
opatření

Na § 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, ÚZ 98 - ORG 6 -
využití dotace HMP - podíl na finančních prostředcích obdržených jako 
výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport - 
financování pravidelných oprav a údržby drah na bikeparku Jahodnice 70.000 Kč 226
CELKEM 70.000 Kč



Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - na údržbu zeleně v rámci 
kompetence Technických služeb Prahy 14 SP, s. r. o. -2.000.000 Kč 225
Na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - údržba 
zeleně v rámci kompetence Technických služeb Prahy 14 SP, s. r. o. 2.000.000 Kč 225
CELKEM 0 Kč

11 - KANCELÁŘ ÚŘADU

Přesun mezi závaznými ukazateli
(z Odboru strategického řízení a komunikace)

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy, ÚZ 104513013 - ORG 0015331000007
- Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III - pokrytí 
způsobilých nepřímých nákladů projektu - mzdové náklady projektového 
manažera za období leden - březen 2022 (výdaje za únor - duben 2022) - 
podíl EU 17.400 Kč 229
Na § 6171 - Činnost místní správy, ÚZ 104113013 - ORG 0015331000007
- Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III - pokrytí 
způsobilých nepřímých nákladů projektu - mzdové náklady projektového 
manažera za období leden - březen 2022 (výdaje za únor - duben 2022) - 
podíl SR 15.700 Kč 229
Na § 6171 - Činnost místní správy, ÚZ 104100077 - ORG 0015331000007
- Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III - pokrytí 
způsobilých nepřímých nákladů projektu - mzdové náklady projektového 
manažera za období leden - březen 2022 (výdaje za únor - duben 2022) - 
podíl MČ 1.700 Kč 229
CELKEM 34.800 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)

Rozpočtové
opatření

Na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, 
ÚZ 14007 - Podpora integrace cizinců vMČ Praha 14 v roce 2022 - 
mzdové výdaje (Dohody o provedení práce) 615.000 Kč 222
Na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ
115 - Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 - ORG 27 - 
Futsal Praha 14 - mzdové výdaje (Dohody o provedení práce) 92.700 Kč 223
CELKEM 707.700 Kč

Zaměstnanecký fond
Rozpočtové

opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy - Platební karty Flexi Pass Card 354.000 Kč 230
Na § 6171 - Činnost místní správy - Jubilea 48.000 Kč 230
Na § 6171 - Činnost místní správy - Příspěvek na rekreaci dětí 204.000 Kč 230
Na § 6171 - Činnost místní správy - Penzijní fondy 462.000 Kč 230
CELKEM 1.068.000 Kč



14 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi závaznými ukazateli
(z Odboru strategického řízení a komunikace)

Rozpočtové
opatření

Na § 2310 - Pitná voda, Běžný výdaj - ÚZ 109 - Participativní rozpočet 
MČ Praha 14 - Obnova veřejné (obecní) studny 32.300 Kč 219
CELKEM 32.300 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření
Z § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - na opravu 
oken v objektu Českobrodská 248/50 -127.100 Kč 227
Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 
rozvoje - oprava oken v objektu Českobrodská 248/50 127.100 Kč 227
CELKEM 0 Kč

FINANCOVÁNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - část vratký neinvestiční účelové dotace ze 
státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí 
projektu financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
(Převod ze Základního běžného účtu)

Rozpočtové
opatření

EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ PÍ4 III, ÚZ 104513013
- ORG 0015331000000 - podíl EU 124.800 Kč 8038
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P14 III, ÚZ 104113013
- ORG 0015331000000 - podíl SR 112.300 Kč 8038
CELKEM 237.100 Kč

Zaměstnanecký fond

Rozpočtové
opatření

OHS - Příspěvek na stravování zaměstnancům (Sodexo karta) za období
červenec - září 2022 531.800 Kč 230
KÚ - Platební karty Flexi Pass Card 354.000 Kč 230
KÚ - Jubilea 48.000 Kč 230
KÚ - Příspěvek na rekreaci dětí 204.000 Kč 230
KÚ - Penzijní fondy 462.000 Kč 230
CELKEM 1.599.800 Kč


