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Tiskové zprávy a aktuality

AKTUALITY
MČ Praha 10 má rozpočet na rok 2020. Šetří na běžných
výdajích, do investic půjde třetina prostředků
MČ Praha 10 má rozpočet na rok 2020. Spolu s plánem zdaňované činnosti ho
na svém včerejším zasedání schválilo Zastupitelstvo městské části. Radnice
sníží běžné výdaje, třetinu prostředků bude investovat. Díky brzké přípravě
materiálu nebude muset Desítka hospodařit několik týdnů či měsíců
v rozpočtovém provizoriu, tak jako v uplynulých deseti letech.
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Očekávané příjmy budou v příštím roce 769 mil. Kč, navrhované výdaje 1,1 mld. Kč, schodek tedy
činí 335 mil. Kč. „Návrh rozpočtu je ve srovnání s minulými lety velmi úsporný. Díky výraznému
poklesu běžných výdajů (o 49 mil. Kč, tj. 6 %) se podařilo udržet podíl investic na 30 %
celkových výdajů,“ popisuje Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní pro nance a rozpočet. V příštím

roce budou dokončeny první etapa rekonstrukce polikliniky Malešice či stavba Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež u Botiče. Současně bude zahájena dlouho očekávaná novostavba MŠ
Bajkalská.
Plán zdaňované činnosti očekává výnosy 558 mil. Kč a náklady 482 mil. Kč, z nichž 184 mil. Kč je
určeno na správu svěřeného majetku. Prioritou jsou investice do oprav a rekonstrukcí školních
budov, kde má MČ Praha 10 letitý dluh. Proto na ně bude zcela využito 70 milionů, které radnice
v příštím roce vybere navíc na dani z nemovitých věcí.
Návrh rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech, primárně nančním. Jeho listopadové
zasedání bylo otevřené veřejnosti a radnice z něj pořizovala online přenos. „Chtěli jsme, aby
rozpočet vznikal maximálně transparentně, a aby o jeho podobě měli průběžné informace – a
mohli se vyjádřit – opozice i občané,“ zdůrazňuje radní Sedmihradská.

Návrh rozpočtu najdete na webu praha10.cz - https://www.praha10.cz/navrh-rozpoctu-2020
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ÚŘEDNÍ DESKA
Zákonem uveřejňované informace

ZAKÁZKY
Přehled zakázek uveřejněný na pro lu zadavatele

Než půjdete na úřad...
Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o
tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.
Mělo by Vám pomoci:

On-line rezervace návštěvy pro osobní doklady
Monitoring vytíženosti přepážek
On-line rezervace na živnostenském odboru

Využijte dětský koutek...
Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském
koutku, který najdete v přízemí budovy C.
Otevírací doba:

PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno
V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
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Rozcestníky
Pro podnikatele
Pro seniory
Pro rodiny s dětmi

Kontaktní informace
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Ústředna: 267 093 111
Epodatelna: posta@praha10.cz
IČ: 00063941
Datová schránka: irnb7wg

Hodiny pro veřejnost
PO a ST: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30
ČT: 8.00 – 12.00 (mimo odbor sociální, stavební, školství, životního prostředí, dopravy a rozvoje)

Webové stránky
Veřejné prostory
Sociální portál
Praha.eu

Praktické odkazy
Jak si zařídit
Czech Point
Sběrny odpadu
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Úřední deska
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Evidence grantů
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Mapa stránek
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