
Důvodová zpráva 

 

BJ/0943/2019 

 

Rozpočtové opatření č. 130 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované 

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

poskytnutí finančních prostředků jako podíl z obdrženého odvodu 

z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 

 

Úvod do problematiky: 

Odvod finančních prostředků z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 
zařízení je přerozdělován Magistrátem hl. m. Prahy jednotlivým městským částem. 

 

Popis výchozího stavu: 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 12/40 ze dne 13. 12. 2019 poskytnutí 
finančních prostředků jako podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení za období 1.6. 2019–30.11. 2019 v celkové výši 1 283,0 tis. Kč. 

 

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = ORJ 440 ((kapitola 04 - školství, mládeže a samosprávy, odbor sociálních věcí 
a školství), 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 98 ve výši 855,3 tis. Kč, ORJ 530 (kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast, 
odbor sociálních věcí a školství), 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 98 ve výši 213,8 tis. Kč a ORJ 640 (kapitola 06 – 
kultura a cestovní ruch, odbor sociálních věcí a školství), 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 98 ve výši 213,9 tis. Kč. 

Výdaje = ORJ 440 (kapitola 04 - školství, mládeže a samosprávy, odbor sociálních věcí a 
školství), ODPA 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), POL 5222 (neinvestiční transfery 
spolkům), UZ 98 ve výši 641,5 tis. Kč, ORJ 440 (kapitola 04 - školství, mládeže a 
samosprávy, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3421 (využití volného času dětí a 
mládeže), POL 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím), 
UZ 98 ve výši 213,8 tis. Kč, ORJ 530 (kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast, odbor 
sociálních věcí a školství), ODPA 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), 



POL 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím), UZ 98 ve 
výši 213,8 tis. Kč, ORJ 640 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor sociálních věcí a 
školství), ODPA 3319 (ostatní záležitosti kultury), POL 5223 (neinvestiční transfery církvím 
a náboženským společnostem), UZ 98 ve výši 10,0 tis. Kč a POL 5229 (ostatní neinvestiční 
transfery neziskovým a podobným organizacím), UZ 98 ve výši 193,9 tis. Kč a ORJ 640 
(kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3311 
(divadelní činnost), POL 5222 (neinvestiční transfery spolkům), UZ 98 ve výši 10,0 tis. Kč 

 

Rizika navrženého usnesení: 

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

 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 

 

                            


