
Důvodová zpráva 
 
Věc: Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě 
zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 27 – uvolnění finančních prostředků na 
schválené individuální dotace, dar na Memoriál M. Turny, příjem daru na pořízení 
lavičky V. Havla, příjem finančních prostředků z pojistné události 
- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci:  nejsou 
- důvod předložení: usnesení RMČ, příjem finančních prostředků 
- stanoviska ostatních odborů: nejsou 
- k projednání RMČ Praha 20 v termínu:  23.5.2017 
- stručný popis materiálu:  
 

1. Rada městské části Praha 20 schválila poskytnutí individuálních dotací 
v oblasti kultury a sociální  pro Junák – český skaut na Masopustní průvod ve 
výši 1.800 Kč, SHM Klub Praha – Počernice, z.s. 30.000 Kč na projekt 
V Počernicích není nuda, Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 
12.000 Kč na podporu činnosti Klubu seniorů. Ve sportovní oblasti byl 
podpořen Senior fitness z.s. 36.000 Kč na projekt Senioři v pohybu a Ing. 
Lenka Malá 24.000 Kč na úhradu jednorázové sportovní akce a pronájem. 
Finanční prostředky v celkové výši 103.800 Kč budou uvolněny z rezervy VHP 
a rezervy Rady pro oblast sportu. 

2. Rada městské části schválila poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na zhotovení 
poháru pro vítěze Memoriálu Martina Turny ve výši 5.000 Kč. Finanční 
prostředky budou uvolněny z kanceláře úřadu, kde jsou finanční prostředky na 
určené na reprezentaci MČ Praha 20. 

3. Navýšení příjmů – dar na pořízení lavičky Václava Havla, Rada městské části 
schválila uzavřít darovací smlouvu na příjem 10.000 Kč s dárkyní z Horních 
Počernic na pořízení lavičky Václava Havla. Finanční prostředky budou dány 
do investiční rezervy. Náklady na pořízení lavičky již MČ připravila z vlastních 
finančních prostředků.  

4. Městská část Praha 20 obdržela od pojišťovny náhradu za škodu způsobenou 
vandalismem na hřišti nacházejícím se u FZŠ Chodovická částku 573.962 Kč, 
úprava rozpočtu 574.000 Kč. Finanční prostředky budou přijaty do investiční 
rezervy, kde byly již finanční prostředky odebrány na provedení celkové 
modernizace tohoto hřiště. 
 

Financování se nemění, příjmy se zvyšují o 584.000 Kč a výdaje se zvyšují o 
584.000 Kč. 

 


