Důvodová zpráva

BJ/1174/2020

Rozpočtové opatření č. 8 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu
s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 - poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České
republiky na výkon pěstounské péče

Úvod do problematiky:
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 398 ze dne 2. 3. 2020 poskytnutí neinvestiční
účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče
ve výši 672,0 tis. Kč.
Popis výchozího stavu:
Městské části Praha 20 byla poskytnuta dotace, která v případě schválení Radou MČ navýší
příjmy a výdaje MČ Praha 20 na rok 2020.
Popis navrženého řešení:
Příjmy = ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), 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 10, ve výši 618,0 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 130 10,
ve výši 54 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 /431,3 tis. Kč/), POL 5021 (ostatní osobní výdaje /40,0 tis. Kč/), POL
5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
/107,8 tis. Kč/), POL 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění /38,9 tis. Kč/), UZ
130 10 a ORJ 530 (kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast, odbor sociálních věcí
a školství), ODPA 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), POL 5139
(nákup materiálu /2,0 tis. Kč/), POL 5164 (nájemné /12,0 tis. Kč/), POL 5169 (nákup
ostatních služeb /20,0 tis. Kč/) a POL 5192 (poskytnuté a náhrady /20,0 tis. Kč/), UZ 130 10.
Rizika navrženého usnesení:
Nejsou známa.
Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení:
OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.

