
Důvodová zpráva 
 

BJ/0892/2019 

 
Rozpočtové opatření č.  124  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu 
 s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – převod finančních 
prostředků v rámci rozpočtu MČ z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže 
 a tělovýchovy na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 

 

 
 

Úvod do problematiky: 
 
Rada hl.m. Prahy schválila usnesením č. 2580 ze dne 25. 11. 2019 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční 
plán II vzdělávání MČ Praha 20. V podmínkách dotace je spoluúčast městské části ve výši 5%. 
. 
Popis výchozího stavu: 
 
Městské části Praha 20 byla poskytnuta dotace, která ve svých podmínkách má 5% spoluúčast 
financování z vlastních zdrojů MČ. Pro městskou část se jedná o částku 50,0 tis. Kč.  

 
Popis navrženého řešení: 

 
Finanční spoluúčast bude hrazena z rezervy. Jedná se snížení běžných výdajů  ORJ 911 (kapitola 09 
– vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5901 
(nespecifikované rezervy) ve výši 50,0 tis. Kč a navýšení běžných výdajů ORJ 911 (kapitola 09 – 
vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5021 (ostatní 
osobní výdaje /31,1 tis. Kč/), POL 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti /7,8 tis. Kč/), POL 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění /2,8 tis. Kč/), UZ 103100077, ORG 0010957000000 a ORJ 440 (kapitola školství, mládeže 
a samosprávy, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3119 (ostatní záležitosti základního 
vzdělání), POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek /0,8 tis. Kč/), POL 5139 (nákup 
materiálu j.n./2,5 tis. Kč/), POL 5169 (nákup služeb j. n./3,5 tis. Kč), POL 5175 (pohoštění /1,5 tis. 
Kč/), UZ 103100077, ORG 0010957000000. 
 
 Rizika navrženého usnesení: 
 
Celkový objem příjmů a výdajů se nemění. 
 
Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 
 
OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 


