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Městská část Praha 1

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

5. zasedání

číslo UZ23_0036
ze dne 01.03.2023

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu MČ
Praha 1 na roky 2024 - 2028

Zastupitelstvo městské části
 

1. schvaluje

1) rozpočet MČ Praha 1 na rok 2023 s celkovými příjmy 958 680 tis. Kč a s celkovými výdaji
1 088 230 tis. Kč dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení

Z výsledku ekonomické činnosti roku 2022 se do hlavního rozpočtu zapojuje částka 381 574 tis.
Kč. Z nerozdělených výsledků let minulých se zapojuje částka 199 950 tis. Kč.

2) převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu MČ Praha 1 na rok
2023 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

2. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2024 - 2028 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

3. schvaluje

ve smyslu § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavnám 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 ne řešení
mimořádných potřeb Městské části Praha 1, a podle § 16 odst. 3 písm. c) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

4. ukládá

hospodařit dle schváleného rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2023

4.1 Zodpovídá: všichni správci ORJ, Termín: 31.12.2023
všichni správci ORJ

5. ukládá

zpracovat pravidla postupu pro projednání záměrů na vynaložení finančních prostředků
realizovaných stavební činností nebo na pořízení nové věci/statku. Schválením těchto záměrů
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bude podmíněna možnost zařadit je do rozpočtu nebo zahájit financování z plánu ekonomické
činnosti.

5.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 31.12.2023

Mgr. Terezie Radoměřská
starostka městské části Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA
1. místostarosta městské části Praha 1

zpracoval: Jolana Braunová, vedoucí oddělení rozpočtu
předkládá: Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ P1
bod jednání: BJ2023/0112


