
Důvodová zpráva 
 
Věc: Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě 
zmocnění č usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 2 - investiční akce MŠ Chodovická, 
přesun do rezervy z běžných výdajů OISD 
 důvod předložení: žádost vedoucího OHSI, usnesení RMČ č. RMC/80/1/0656/17 
- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci:  RMC/80/1/0656/17- 
stanoviska ostatních odborů: nejsou 
- k projednání RMČ Praha 20 v termínu:  14. 3. 2017 
- stručný popis materiálu:  
 

V roce 2016 MČ Praha 20 realizovala investiční akci MŠ Chodovická č. akce 162004. 
V návrhu rozpočtu na rok 2017 již není uvedena, jelikož se OHSI domnívalo, že akce 
je již plně dokončena a uhrazena v roce 2017. Při revizi akce se ale ukázalo, že je 
potřeba ještě nechat vypracovat geodetické zaměření vstupní rampy MŠ Chodovická 
v ceně 3.500 Kč. Z tohoto důvodu je nutné zařadit tuto akci do rozpočtu roku 2017 a 
předpokládané výdaje budou hrazeny z úspory odboru OISD, který v roce 2017 
uzavřel dodatek č. 2 ke smlouvě o převodu práv k užití, zprovoznění a zajištění 
podpory provozu počítačového systému GINIS MC20, kterým MČ Praha 20 vznikne 
úspora ve výši 200,00 tis. Kč v běžných výdajích na pol. 5168 – zpracování dat a 
služby související s informačními a komunikačními technologiemi. Již při zpracování 
rozpočtu na rok 2017 byla na této položce vytvořena rezerva ve výši 200,00 tis. Kč. 
Z tohoto důvodu budou finanční prostředky převedeny do rezervy RMČ ve výši 
196.500 Kč, kde budou připraveny k případnému jinému využití. 

Tzn., že rozpočet odboru OISD se na rok 2017 sníží o 200,00 tis. Kč, investiční 
výdaje budou vyšší o 3,50 tis. Kč, o 196,50 tis. Kč se zvednou běžné výdaje pol. 
5901 – nespecifikované rezervy pod odborem KÚ. 

  v Kč   
Příjmy MČ Výdaje MČ   

151 615 800,00 274 881 700,00   
Financování MČ -123 265 900,00 se nemění. 
 

 

 


