
Důvodová zpráva 

 

BJ/1227/2020 

 

Rozpočtové opatření č. 20 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 

na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru 

 

Úvod do problematiky: 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/24 ze dne 19. 3. 2020 poskytnutí účelové dotace na výdaje 
při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru ve výši ve výši 4 685,1 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 711 (Kapitola 07 – bezpečnost, odbor kancelář úřadu)), 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),  UZ 127.  

Výdaje = ORJ 711 (Kapitola 07 – bezpečnost, odbor kancelář úřadu), ODPA 5213 (krizová opatření), POL 5123 
(podlimitní technické zhodnocení /45,0 tis. Kč/), POL 5132 (ochranné pomůcky /1 160,0 tis. Kč/), POL 5137 
(drobný hmotný dlouhodobý majetek /1 160,0 tis. Kč/), POL 5139 (nákup materiálu j.n. /1 160,0 tis. Kč/), POL 
5169 (nákup služeb /1 160,1 tis. Kč/), UZ 127. 

  
Pořad. 

číslo 

č. RO 

 
Důvod Částka v tis. Kč Příjmy a finanční krytí 

 
Výdaje 

20. poskytnutí účelové dotace na výdaje při 
řešení krizové situace v souvislosti s šířením 
nového typu koronaviru 

 
 
      +  4 685,1 

ORJ 711 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor 
kancelář úřadu), 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), 
UZ 127 

ORJ 711 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor 
kancelář úřadu), ODPA 5213 (krizová opatření), 
UZ 127 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 


