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Rozpočtové opatření č. 94  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované 

v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 

práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-

právní ochrany dětí pro rok 2019  

 

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1914 ze dne 9. 9. 2019 poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů 

vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 ve výši 1 979,1 tis. Kč. 

 

 

Příjmy = ORJ 900 (kapitola 09 – vnitřní správa), ODPA 6330 (převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně), POL 4137 (převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) 

a jejich městskými obvody nebo částmi),  UZ 130 11 ve výši 1 979,1 tis. Kč. 

 

Výdaje = ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost 

místní správy), POL 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na 

služebních místech /1 369,5 tis. Kč/), POL 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti /342,3 tis. Kč/), POL 5032 (povinné pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění /123,3 tis. Kč/), UZ 130 11 a ORJ 930 (kapitola 09 – vnitřní 

správa, odbor sociálních věcí a školství),  ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5137 

(drobný hmotný dlouhodobý majetek /10,0 tis. Kč/), POL 5139 (nákup materiálu /15,0 tis. 

Kč/), POL 5151 (studená voda /70,0 tis. Kč/), POL 5153 (plyn /15,0 tis. Kč/), POL 5154 

(elektrická energie /37,0 tis. Kč/), POL 5156 (pohonné hmoty /15,0 tis. Kč/), POL 5162 

(služby elektronických komunikací /10,0 tis. Kč/), POL 5167 (služby školení 

a vzdělávání /20,0 tis. Kč/) a POL 5169 (nákup ostatních služeb /15,0 tis. Kč/),  UZ 130 11.  

 

Příjmy a výdaje MČ Praha 20 se navyšují o částku přijaté dotace. 


