
Důvodová zpráva 

 

BJ/0607/2019 

 

Rozpočtové opatření č. 85 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – finanční 

prostředky – zahrnutí příjmů 

 

Jedná se o zahrnutí neplánovaných příjmů do rozpočtu roku 2019. 

Příjmy = ORJ 912 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor ekonomický), ODPA 6171 (činnost 
místní správy), POL 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdaje = ORJ 440 
(kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3119 (ostatní 
záležitosti základního vzdělávání), POL 5194 (věcné dary) ve výši 13,1 tis. Kč. Jde 
o v minulosti schválenou splátku půjčky, která byla vymožena exekutorem (pí Stašáková). 

Příjmy = ORJ 440 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství), 
ODPA 3111 (mateřské školy), POL 2321 (přijaté neinvestiční dary) a výdaje = ORJ 440 
(kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3119 (ostatní 
záležitosti základního vzdělávání), POL 5175 (pohoštění) ve výši 70,0 tis. Kč. Jedná se 
o platbu v souvislosti s umístěním dětí v MŠ (OÚ Šestajovice a OÚ Horoušany). 

Příjmy = ORJ 420 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy 
a investic), ODPA 3113 (základní školy), POL 2322 (přijaté pojistné náhrady) a výdaje = ORJ 
440 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3119 
(ostatní záležitosti základního vzdělávání), POL 5194 (věcné dary) ve výši 2,2 tis. Kč. Jedná 
se o přijatou platbu za pojistné plnění. 

Příjmy = ORJ 830 (kapitola 08 – hospodářství, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3632 
(pohřebnictví), POL 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdaje = ORJ 830 
(kapitola 08 – hospodářství, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3632 (pohřebnictví),  
POL 5192 (poskytnuté náhrady) ve výši 5,5 tis. Kč. Jedná se o přijatou platbu za úřadem 
zaplacený pohřeb. 

Příjmy = ORJ 860 (kapitola 08 – hospodářství, odbor místního hospodářství), ODPA 3639 
(komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 2322 (přijaté pojistné náhrady) a výdaje =  
ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost místní 
správy),POL 5901 (nespecifikované rezervy) ve výši 69,0 tis. Kč. Jedná se o přijatou platbu 
za pojistné plnění. 



Příjmy = ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6112 
(zastupitelstva obcí), POL 2321 (přijaté neinvestiční dary), ORG 777 a výdaje = ORJ 911 
(kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost místní správy), 
POL 5901 (nespecifikované rezervy) ve výši 7,3 tis. Kč. Jedná se o přijatý finanční dar od 
partnerského města Mions. 

Příjmy = ORJ 1012 (kapitola 10 – pokladní správa, odbor ekonomický), ODPA 6409 (ostatní 
činnosti j.n.), POL 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdaje = ORJ 911 
(kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost místní správy), 
POL 5901 (nespecifikované rezervy) ve výši 946,4 tis. Kč. Jedná se o převod přebytku mezd 
2018 z depozitního účtu. 

Příjmy a výdaje MČ Praha 20 se navyšují o výše uvedené částky. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

  

 


