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Městská část Praha 1

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

32. zasedání

číslo UZ22_0339
ze dne 25.01.2022

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MČ
Praha 1 na roky 2023 - 2027

Zastupitelstvo městské části
 

1. schvaluje

1) rozpočet MČ Praha 1 na rok 2022 s celkovými příjmy 825 400 tis. Kč a s celkovými výdaji
1 026 574 tis. Kč dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení

Z výsledku ekonomické činnosti roku 2021 se do hlavního rozpočtu zapojuje částka 351 588 tis.
Kč. Z nerozdělených výsledků let minulých se zapojuje částka 130 000 tis. Kč.

2) převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do návrhu rozpočtu MČ Praha
1 na rok 2022 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

2. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2023 - 2027 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

3. schvaluje

ve smyslu § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, zmocnění Rady městské části Praha 1 k provádění rozpočtových opatření
podle § 16 odst. 3 písm. a), a to do výše 10 000 tis. Kč v jednotlivých případech na řešení
mimořádných potřeb Městské části Praha 1, a podle § 16 odst. 3 písm. c) zákona 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá

hospodařit dle schváleného rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022

4.1 Zodpovídá: všichni správci ORJ, Termín: 31.12.2022
všichni správci ORJ

Ing. Petr Hejma
starosta městské části Praha 1

Petr Burgr
1. místostarosta městské části Praha 1

zpracoval: Jolana Braunová, Vedoucí oddělení rozpočtu
předkládá: MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
bod jednání: BJ2021/2501


