Důvodová zpráva
BJ/1333/2020

Rozpočtové opatření č. 33 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu
s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – převod finančních
prostředků v rámci rozpočtu MČ (parkovací stání v ulici Jívanská) ve výši 300,0 tis. Kč

Úvod do problematiky:
Na základě smlouvy č. S/20/2018/0093 byla dokončena a zaplacena dokumentace „parkovací stání v ulici
Jívanská“ na pozemcích KN parc. č. 785/3, 785/4 a 785/9 (parkoviště pro tělocvičnu Jívanská). Jednalo se
o dokumentaci v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Součástí prací bylo též projednání
dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci sítí, zapracování jejich stanovisek do dokumentace
a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. Předmět smlouvy byl kompletně splněn a doplacen po
nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Popis výchozího stavu:
Předmětem smlouvy č. S/20/2018/0093 nebylo vypracování dokumentace pro provedení stavby, výkazu výměr a
rozpočtu stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že bez vybudování odpovídajícího počtu parkovacích stání není
možno tělocvičnu kolaudovat, je nutné dokumentaci pro provedení stavby nyní objednat. Prostředky na tento
další stupeň projektové dokumentace pro danou investiční akci (parkovací stání v ulici Jívanská) již v rozpočtu
MČ nejsou alokovány.
Popis navrženého řešení:
Je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že bude snížena položka na akci „tělocvična Jívanská“ ORJ
420 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, /odbor hospodářské správy a investic/), ODPA 3412 (sportovní
zařízení ve vlastnictví obce), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 1106 a navýšena položka na akci
„parkovací státní v ulici Jívanská“ ORJ 220 (kapitola 02 – městská infrastruktura /odbor hospodářské správy
a investic/), ODPA 2212 (silnice), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 1922001.
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Výdaje

a finanční krytí

přesun finančních prostředků
z Kapitoly 04 – školství, mládež a sport,
(odbor hospodářské správy a investic),
ODPA 3412 (sportovní zařízení ve
vlastnictví obce), POL 6121 (budovy, haly,
stavby), ORG 1106

do Kapitoly 02 – městská infrastruktura,
(odbor hospodářské správy a investic),
ODPA 2212 (silnice), POL 6121 (budovy,
haly, stavby), ORG 1922001

Rizika navrženého usnesení:
Nejsou známa.
Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení:

Příjmy

- 300,0 Kapitola 04 – školství, mládež
a sport, (OHSaI)
kapitálové výdaje

Kapitola 02 – městská
+ 300,0 infrastruktura, (OHSaI)
kapitálové výdaje

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.

