
Městská část Praha 11

USNESENÍ
26. zasedání zastupitelstva městské části

konané dne 17.03.2022
číslo usnesení 0007/26/Z/2022

Rozpočet, finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2027

 
Zastupitelstvo městské části Praha 11
 

I. schvaluje
1. rozpočet městské části Praha 11 na rok 2022 - v příloze č. 1, a to takto:

objem příjmů ve výši 448.679 tis. Kč
objem výdajů ve výši 771.200 tis. Kč
schodek ve výši 322.521 tis. Kč je kryt finančními zdroji ve třídě 8 - financování

2.  dle  svých  kompetencí  vyhrazených  zákonem o hl.  m.  Praze  č.  131/2000  Sb.,  ve  znění
pozdějších předpisů, poskytnutí dotací, příspěvků a transferů dle návrhu rozpočtu na rok 2022
právnickým osobám (příloha č. 1)

3. finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2022 - v příloze č. 2, a to takto:
celkové výnosy ve výši 224.947 tis. Kč
celkové náklady ve výši 224.945 tis. Kč
hospodářský výsledek ve výši +2 tis. Kč

4. střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2027 - v příloze č. 3

II. zmocňuje
1.  radu  městské  části  Praha 11  schvalovat  v průběhu roku  2022 v jednotlivých  případech

rozpočtová opatření dle § 94, odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, a to:

• přesuny mezi oddíly a v rámci oddílů ve výdajích mezi druhy a v rámci druhů v příjmech
a použití rezervy schválené v rozpočtu v oddíle 64 beze změny celkové výše rozpočtu a to
tak, že celkový objem přesunů v roce 2022 může být maximálně ve výši 150.000 tis. Kč 

•  změny rozpočtu příjmů,  výdajů a financování  včetně zapojení  fondů MČ Praha 11 do
rozpočtu,  kdy celkový objem změn rozpočtu v roce 2022 může být maximálně ve výši
250.000 tis. Kč 

• úpravy finančního plánu hospodářské činnosti v jednotlivých okruzích a to tak, že výše
jednotlivých úprav je omezena maximální částkou 150.000 tis. Kč za kalendářní rok 
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III. ukládá
1. vedoucí Odboru ekonomického

• informovat ZMČ pololetně o provedených úpravách rozpočtu a finančního plánu dle bodu II
Termín: 30. 9. 2022

Starosta MČ Praha 11: Jiří Dohnal, starosta

Ověřovatel: Ing. Ladislav Kos, ml.

Marta Šorfová

Předkladatel: Jiří Dohnal, starosta

Zpracoval odbor: EO

Zpracovatel: VED EO Davidová Sylvia Ing. P11
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