
Důvodová zpráva 
 
Věc: Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě 
zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 26 - úprava běžných výdajů koncepce 
sportu, poskytnut individuální dotace, úprava výdaje VPP, příjem daru na lavičku 
Václava Havla 
- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci:  nejsou 
- důvod předložení: usnesení RMČ 
- stanoviska ostatních odborů: nejsou 
- k projednání RMČ Praha 20 v termínu:  9.5.2017 
- stručný popis materiálu:  
 

1. Rada městské části schválila vypracování Strategického plánu rozvoje sportu 
pro MČ Praha 20 ve výši 91.500 Kč, z tohoto důvodu budou navýšeny běžné 
výdaje odboru SVŠ o tuto částku. Finanční prostředky budou navýšeny 
z rezervy RMČ ve výši 26.700 Kč a část z rezervy VHP sport ostatní UZ 98 ve 
výši 64.800 Kč. 

2. Rada městské části Praha 20 schválila poskytnutí individuální dotace o.p.s. 
Tichý svět ve výši 10.000 Kč, z tohoto důvodu jsou finanční prostředky 
uvolněny z rezervy, která je vytvořena pro tyto účely. 

3. Předsedkyně VPP žádá o navýšení rozpočtu na rok 2017 o 50.000 Kč 
s následujícím odůvodněním:  

Výbor pro partnerství do letošního roku vždy hospodařil se přidělenými finančními 
prostředky bez případného navýšení. Kromě každoročních návštěv delegací z partnerských 
měst probíhaly výměnné pobyty žáků ze základní školy Ratibořická a orchestru ze ZUŠ 
Ratibořická, a to s pravidelností návštěv každý druhý rok. Výbor pro partnerství vždy přispíval 
na každou návštěvu částkou cca 50 000,- Kč. V letošním roce však proběhnou oba výměnné 
pobyty v průběhu roku 2017. Návštěva orchestru z partnerského města Brunsbüttelu již 
proběhla v březnu a náklady na ni jsou pokryté a zaplacené. V září nás však čeká návštěva 
žáků do ZŠ Ratibořická. VPP tedy žádá Radu MČ Prahy 20 o navýšení finančních prostředků o 
50 000,- na pokrytí pobytu žáků z partnerského města Brunsbüttelu.  

Finanční prostředky budou navýšeny z rezervy RMČ. 
4. Navýšení příjmů – dary na pořízení lavičky Václava Havla, městská část 

přijala 35.000 Kč od dárců na pořízení lavičky Václava Havla. Finanční 
prostředky budou dány do investiční rezervy. Náklady na pořízení lavičky již 
MČ na úhradu lavičky připravila z vlastních finančních prostředků.  
 

Financování se nemění, příjmy se zvyšují o 35.000 Kč a výdaje se zvyšují o 35.000 
Kč. 

 


