
Důvodová zpráva 

 

BJ/1223/2020 

 

Rozpočtové opatření č. 16 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – poskytnutí účelové dotace 

v rámci Operačního programu Praha – pól růstu 

 

Úvod do problematiky: 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/1 ze dne 19. 3. 2020 poskytnutí účelové dotace v rámci 
Operačního programu Praha – pól růstu pro ZŠ Ratibořická 1700 na vytvoření nové odborné učebny pro 
polytechnickou výchovu (robotika) ve výši 1 087,7 tis. Kč a poskytnutí účelové dotace v rámci Operačního 
programu  Praha - pól růstu MČ Praha 20 určené pro FZŠ Chodovická 2250 na přístavbu výtahů ve výši 1 237,5 
tis. Kč. Celková výše dotace činí 2 325,2 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 440 (kapitola 04 -  školství, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 6330 (převody vlastním 
fondům v rozpočtech územní úrovně), POL 4137 (neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) 
a jejich městskými obvody nebo částmi), ORG 0025409830000, UZ 17050 ve výši 604,3 tis. Kč a UZ 104 ve 
výši 483,4 tis. Kč a POL 4251 (investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi), ORG 0025411120000, UZ 17985 ve výši 687,5 tis. Kč a UZ 105 ve výši 550,0 tis. Kč. 

Výdaje = ORJ 440 (kapitola 04 -  školství, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3113 (základní školy), POL 
5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím), ORG 0025409830000, UZ 108517050 ve 
výši 604,3 tis. Kč a UZ 108100104 ve výši 483,4 tis. Kč a POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 
0025411120000, UZ 108517985 ve výši 687,5 tis. Kč a UZ 108100105 ve výši 550,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

č. RO 

 
Důvod Částka v tis. Kč Příjmy a finanční krytí 

 
Výdaje 

16. poskytnutí účelové dotace v rámci 
Operačního programu Praha – pól 
růstu 

 
 
      +  2 325,2 

ORJ 440 (Kapitola 04 -  školství, odbor 
sociálních věcí a školství), ODPA 6330 
(převody vlastním fondům v rozpočtech 
územní úrovně), POL 4137 (neinvestiční 
převody mezi statutárními městy (hl. m. 
Prahou) a jejich městskými obvody nebo 
částmi), ORG 0025409830000, UZ 17050 
a UZ 104 a POL 4251 (investiční převody 
mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) 
a jejich městskými obvody nebo částmi), 
ORG 0025411120000, UZ 17985  a UZ 105  

ORJ 440 (kapitola 04 -  školství, odbor sociálních 
věcí a školství), ODPA 3113 (základní školy), POL 
5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), ORG 025409830000, 
UZ 108517050 a UZ 108100104 a POL 6121 
(budovy, haly a stavby), ORG 0025411120000, 
UZ 108517985 a UZ 108100105  

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 


