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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV
Zastupitelstvo městské části

NÁVRH
ze dne 22.01.2020
Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2020
Předkladatel:
Filip Gaspar, místostarosta
Zpracovatel:
Josef Hierman, vedoucí odboru

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
1. a) rozpočet MČ Praha-Zbraslav na rok 2020 s celkovými příjmy před konsolidací 121.025.400
Kč a celkovými výdaji před kozolidací 142.870.000 Kč a schodkem ve výši 21.844.600 Kč,
krytým nevyčerpaným hospodářským výsledkem minulých let, dle předložené přílohy číslo 1;
b) seznam investičních a rozvojových projektů plánovaných pro rok 2020 zahrnutých v návrhu
rozpočtu na rok 2020, dle předložené přílohy číslo 2;
c) návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav do roku 2025, dle
předložené přílohy číslo 4;

II. bere na vědomí
1. výhled vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020, dle předložené přílohy číslo 3;

III. pověřuje
1. a) Radu MČ Praha-Zbraslav prováděním změn schváleného rozpočtu na rok 2020 do výše
300.000 Kč v jednotlivých případech;
b) Radu MČ Praha-Zbraslav prováděním změn schváleného rozpočtu na rok 2020 vyšších než
300.000 Kč v jednotlivých případech v případě přijetí dotace do rozpočtu MČ Praha-Zbraslav;
c) Radu MČ Praha-Zbraslav schválením půjčky a k provedení rozpočtových změn spojených s
poskytnutím půjčky Základní škole Vl. Vančury na úhradu závazků spojených s modernizací
jazykové učebny do doby přijetí prostředků z Operačního programu Praha - pól růstu určených
na tuto modernizaci;
d) Odbor financí a rozpočtu ÚMČ Praha-Zbraslav prováděním změn do výše 50.000 Kč v rámci
jednotlivých kapitol, kdy nebude měněn celkový objem finančních prostředků v jednotlivé
kapitole;

Důvodová zpráva:
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 13.1.2020, projednán Finančním výborem dne 15.1.2020
a Radou MČ Praha-Zbraslav dne 20.1.2020.
Přílohy:
Priloha_2_Rozpocet_navrh_investicnich_a_rozvojovych_projektu_2020.pdf
Priloha_3_VHC_vyhled_2020.pdf
Priloha_4_Rozpocet_2020_strednedoby_vyhled.pdf
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Komentar_Rozpocet_2020.pdf
Rozpocet_2020_verze_pro_UD.pdf
Cerpani_VHC_2019.pdf
Cerpani_rozpoctu_2019.pdf
Priloha_1a_Rozpocet_2020_navrh_prijmy.pdf
Priloha_1b_Rozpocet_2020_navrh_vydaje.pdf
usnesení RMČ-rozpočet.pdf
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