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Tiskové zprávy a aktuality

AKTUALITY
MČ Praha 10 zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2020
Na webu MČ Praha 10 lidé nově najdou návrh rozpočtu a plánu zdaňované
činnosti na rok 2020. Zastupitelstvo městské části ho projedná 16. prosince
(podmínkou je předchozí schválení rozpočtu hlavního města Prahy). Tento
návrh je zveřejněn více než měsíc před jeho projednáváním, aby měly opozice
i veřejnost dostatek času na jeho prostudování a vyjádření se.

Publikováno: 15.11.2019

Kategorie: Článek, ÚMČ Praha 10, Zprávy tiskového mluvčího, Volené orgány, Malešice, Michle,
Strašnice, Vinohrady, Vršovice, Záběhlice

https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/mc-praha-10-zverejnila-navrh-rozpoctu-na-rok-2020?articleid=3032

1/6

30. 1. 2020

Tiskové zprávy a aktuality

„V letošním roce jsme upravili harmonogram přípravy a projednávání rozpočtu a plánu
zdaňované činnosti a doplnili komentář o nové kapitoly. Díky změně harmonogramu nebude
muset MČ hospodařit několik týdnů nebo měsíců v rozpočtovém provizoriu. Rozšířený
komentář umožní široké veřejnosti lépe porozumět hospodaření MČ a záměrům jejího vedení,“

uvedla starostka Renata Chmelová (VLASTA).
Návrh rozpočtu bude projednán nančním výborem ve středu 20. listopadu od 16 hodin
v zasedacím sále zastupitelstva (Vršovická 68, Praha 10 – 1. patro budovy B). Účastnit se ho budou
členové rady spolu s vedoucími příslušných odborů. Zasedání je otevřené veřejnosti a bude živě
přenášeno na webu praha10.cz. Následně rozpočet schválí rada, která jej předloží na prosincové
zasedání zastupitelstva městské části.

Občané Prahy 10 mají možnost uplatnit své písemné připomínky k návrhu rozpočtu nejpozději do
13. prosince (9.00 hodin), a to dvěma způsoby. Buď zasláním emailu radní pro nance a rozpočet
Lucii Sedmihradské (email: lucie.sedmihradska@praha10.cz), nebo prostřednictvím podatelny
úřadu (Vršovická 68, Praha 10 – přízemí budovy A). Mohou se vyjádřit i na samotném projednávání
zastupitelstvem.

„Veškeré pozměňovací návrhy vyplývající z připomínek uplatněných občany budou přečteny na
jednání zastupitelstva a členové ZMČ si je budou moci osvojit. O všech osvojených návrzích se
bude následně hlasovat. V případě, že si pozměňovací návrh žádný zastupitel neosvojí, není
možné o něm hlasovat,“ uvedla radní Lucie Sedmihradská (VLASTA).
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KE STAŽENÍ:
Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 10 na rok 2020:
https://www.praha10.cz/navrh-rozpoctu-2020
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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.

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
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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
Městské organizace

On-line služby
Úřední deska
Pro l zadavatele
Evidence grantů

Důležité
Mapa stránek
Prohlášení o přístupnosti
Ochrana soukromí
Kontakty

Užitečné info pro čtvrti
Vršovice
Strašnice
Malešice
Vinohrady
Záběhlice
Michle
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